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Partnerami plebiscytu Tacy Jesteśmy byli Ministerstwo Kultury RC, Województwo Morawsko-Śląskie oraz Miasto Czeski Cieszyn

Takie jest Zaolzie, jacy jesteśmy
WYDARZENIE: Karwiński „Teatrzyk bez Kurtyny” oraz znakomita pianistka i nauczycielka muzyki Wanda Miech 
zostali laureatami tegorocznej edycji plebiscytu Tacy Jesteśmy Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Efektowna 
finałowa gala odbyła się w sobotę w wypełnionym po brzegi Teatrze Cieszyńskim. – Covid, covidem, pandemia, 
pandemią, a Zaolzie swoje. I tacy właśnie jesteśmy – stwierdził Mariusz Wałach, prezes Kongresu Polaków 
w Republice Czeskiej.

Łukasz Klimaniec

D
ługa owacja 
na stojąco, 
jaką otrzyma-
ła nie kryjąca 
łez wzruszenia 
92-letnia Wan-
da Miech, wido-

wiskowe występy Zespołu Folklory-
stycznego „Bystrzyca”, Dziecięcego 
Zespołu Rytmiki i Tańca „Rytmika” 
oraz „Teatrzyku bez Kurtyny”, a 
także efektowna oprawa i wypeł-
niona po brzegi widownia Teatru 
Cieszyńskiego najlepiej pokazały, 
że gala finałowa plebiscytu Tacy 
Jesteśmy jest wydarzeniem roku na 
Zaolziu. To przedsięwzięcie organi-
zowane przez Kongres Polaków w 
RC odbyło się w sobotę i przebiega-
ło ściśle według zasad bezpieczeń-
stwa – goście przed wejściem do te-
atru musieli okazać zaświadczenie 
o szczepieniu lub legitymować się 
negatywnym testem, a przez cały 
czas trwania wydarzenia mieć zało-
żone maseczki. 

– Covid, covidem, pandemia, 
pandemią, a Zaolzie swoje. I tacy 
właśnie jesteśmy – mówił Mariusz 
Wałach, prezes Kongresu Polaków 
dziękując widzom za to, że w tym 
niełatwym czasie tak licznie zdecy-
dowali się wziąć udział w wydarze-
niu. Na widowni znaleźli się m.in. 
konsul generalna RP w Ostrawie 
Izabella Wołłejko-Chwastowicz, 
senator Jerzy Cienciała, szefowa 
PZKO Helena Legowicz oraz bur-
mistrz Czeskiego Cieszyna Gabrie-
la Hřebačkowa.

W tegorocznej edycji plebiscytu 
nominowani byli Grzegorz Gąsior, 
Marek Konieczny, Andrzej Kro-
czek, Janek Michalik (nie był obec-

ny na gali z powodu kwarantanny), 
Roman Zemene oraz wspomniani 
Wanda Miech, „Teatrzyk bez Kur-
tyny”, Zespół Folklorystyczny „By-
strzyca” i Dziecięcy Zespół Rytmiki 
i Tańca „Rytmika”. 

Każdy z kandydatów wywoływany 
na scenę przez prowadzących galę 
Marka Słowiaczka i Roksanę Waraksę 
(zastąpiła wieloletniego konferansje-
ra Rudolfa Molińskiego), miał okazję 
opowiedzieć o swojej działalności 

uzupełniając przy tym przygotowaną 
wcześniej filmową prezentację swojej 
działalności. Na przykład Roman Ze-
mene, który promuje Zaolzie m.in. w 
Wikipedii, zapowiedział, że jest już 
gotowa tablica z napisem „Olza”, jaka 

znajdzie się przy rzece. – Trzeba na 
tym terenie wdrażać dwujęzyczność. 
Problem jest szerszy i poważniejszy, 
niż tylko tablice wjazdowe w gmi-
nach i miastach – ocenił. 

Najwięcej braw zebrała Wanda 
Miech. Po raz pierwszy, gdy zapre-
zentowała swój nietuzinkowy kunszt 
wykonując na początku gali utwory 
Chopina oraz z repertuaru Henryka 
Melcera-Szczawińskiego. Deszcz okla-
sków zalał ją po raz drugi, gdy okazało 
się, że to właśnie ona otrzymała Na-
grodę Publiczności i 15 tys. koron.

Główną nagrodę kapituły Rady 
Kongresu Polaków w RC otrzymał 
„Teatrzyk bez Kurtyny” z Miejsco-
wego Koła PZKO w Karwinie-Frysz-
tacie, nominowany za wystawienie 
przedstawienia „Kopciuszek? Sor-
ry jako” i promocję amatorskiego 
ruchu teatralnego. Artyści, którzy 
podczas sobotniej prezentacji wy-
stawili krótką scenkę dając próbkę 
swoich umiejętności, otrzymali ty-
tuł Złoty Jestem i 20 tys. koron. 

Finałem ponad trzygodzinnego 
wydarzenia był występ formacji 
Vrámoll. Andrzej Molin i Tomáš 
Vrána swoim programem „Historia 
muzyki w pigułce” oczarowali pu-
bliczność, która mimo późnej pory 
domagała się kolejnych bisów. 

Więcej o imprezie na str. 4-5

Laureaci 
„Teatrzyk bez Kurtyny” – Złoty 

Jestem 2021 (główna nagroda 
kapituły Rady Kongresu Polaków 
w RC)

Wanda Miech – Nagroda Publicz-
ności 

Scena Polska Teatru Cieszyńskiego 
– Nagroda Specjalna

• Wanda Miech nie kryła 
wzruszenia po ogłoszeniu 
wyników. 

• Bogdana Najder odebrała nagrodę w imieniu „Teatrzy-
ku bez Kurtyny” z rąk prezesa KP Mariusza Wałacha. 
Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI
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Pavla Svrčinowa, 
główny inspektor sanitarny

CYTAT NA DZIŚ

•••

Niestety, innej drogi nie ma. Ja osobiście 

bym widziała drogę obowiązkowych 

szczepień

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Jest kilka powiedzeń, przysłów z Polakiem w roli głównej. 
Choćby „Gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie” czy „Mądry 
Polak po szkodzie”. Chciałbym jednak dziś wziąć na warsztat 
inne, „Polak potrafi”, na kanwie między innymi ostatnich 
historii w związku z pandemią koronawirusa. 

Media nad Wisłą doniosły przed kilkoma dniami o tym, jak pewna 
mieszkanka Dolnego Śląska „resztą oddechu przyznała się do oszu-
stwa”. W skrócie sprawa wyglądała tak, że do szpitala w Bolesławcu 
trafiła kobieta chorująca na COVID-19, która z każdą godziną czuła się 
coraz gorzej. W systemie figurowała jako osoba zaszczepiona. Dopiero 
kiedy była podłączana do respiratora, 50-latka resztką sił wyznała, że 
certyfikat covidowy jest fałszywy, nie była już jednak w stanie powie-
dzieć, w jakich okolicznościach go nabyła. Podobnych przypadków 
jest podobno coraz więcej, zresztą nie tylko w Polsce, ale i całej Unii 
Europejskiej. I tak sobie myślę, że nad problemem tym powinni się 
pochylić zarówno socjolodzy, jak i ekonomiści. Ci ostatni choćby z 
tego względu, że to raczej ewenement, żeby za dostępną za darmo 
szczepionkę ktoś zapłacił i to pewnie niemałe pieniądze. Nigdy nie 
ukrywałem, że jestem za szczepieniami, także tymi na COVID-19, 
dlatego być może przemawia za mną niezrozumienie argumentów 
drugiej strony. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że wybieramy się na 
przykład do paryskiego Luwru i trafiamy akurat na dzień otwarty, w 
czasie którego nie trzeba płacić za bilety. My jednak dochodzimy do 
wniosku, że mimo tego zapłacimy za bilet 17 euro. Gdybyśmy powie-
dzieli później o tym znajomym, pewnie kazali by nam się puknąć w 
czoło…

Na koniec, żeby pandemiczny przypadek nie był odosobniony, jesz-
cze krótko o zakazie handlu, który w Polsce obowiązuje od 2018 roku. 
To wystarczająco dużo czasu, żeby wykombinować, jak obejść oficjal-
ne przepisy. Dlatego dziś sytuacja jest taka, że wiele dużych sklepów 
jest czynnych w niedziele, bo w święta są jednocześnie… placówkami 
pocztowymi. Konia z rzędem temu, kto widział klienta załatwiającego 
tego typu sprawy. Rząd w Warszawie widząc, co się dzieje, uszczelni 
przepisy od nowego roku. Tylko co z tego, skoro znając pomysłowość 
rodaków, na pewno wymyślą oni coś nowego.  

ZDANIEM... Tomasza Wolffa

wolff@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Rozstawienie w mieście 
pojemników na zużyte 
tłuszcze jadalne zdało 
egzamin. W ciągu br. 
mieszkańcy wlali do 
nich już ponad 3 tony 
kuchennej oliwy i jej od-
powiedników. Rok wcze-
śniej było tego o połowę 
mniej. Ratusz, widząc ro-
snące zapotrzebowanie, 
rozmieścił kolejne dwa 
kubły oraz zapowiedział, 
że na początku przyszłe-
go roku doda jeszcze pięć 
nowych. Pojemniki nie 
są jednak przeznaczone 
do segregowania olejów 
technicznych. Zużyty 
tłuszcz kuchenny należy 
wrzucać do nich w plasti-
kowych opakowaniach. 
 (sch)

HAWIERZÓW
W najbliższy piątek, bez-
pośrednio przed pierwszą 
niedzielą Adwentu, zapalą 
się światełka na świątecz-
nie udekorowanej miej-
skiej alei grabów, która 
prowadzi wzdłuż ulicy 
Głównej – od domu towa-
rowego „Elan” do dużego 
ronda obok dworca kolejo-

wego. 
Natomiast 
w sobotę odbę-
dzie się uroczystość 
zapalenia lampek na 
czterech miejskich 
choinkach w Mieście, 
Podlesiu i Szumbarku. 
Chodzi o rynki Repu-
bliki, Nad Tarasem, T.G. 
Masaryka i Morawska.
 (sch)

JABŁONKÓW
Rada Miasta uchwaliła na 
swoim wtorkowym posie-
dzeniu złożenie wniosku 
o dotację w programie 
Zintegrowanego Me-
tropolitarnego Regionu 
Ostrawskiego zatytuło-
wanym „Zaawansowane 
metody kształcenia”. 
Środki mają zostać prze-
znaczone na wyposażenie 
i przebudowę obu szkół 
podstawowych – czeskiej 
i polskiej. Miasto jako ich 
organ założycielski będzie 
się starało o uzyskanie 
dotacji w jej maksymalnej 
wysokości, czyli 10 mln 
koron.  (sch)

TRZYNIEC
Fundacja „Křižovatka” 
przekazała oddziałowi 
ginekologii i położnictwa 
szpitala na Sośnie pięć 
monitorów oddechu o 
łącznej wartości 10 tys. 
koron. Głównym celem 
stowarzyszenia, które 
jest pośrednikiem między 
darczyńcami a szpitalami, 
jest oświata i aktywne 
zapobieganie syndromowi 
nagłej śmierci łóżecz-
kowej, który występuje 
u niemowląt do 1. roku 
życia. Dzięki hojności 
sponsorów fundacji udało 
się już wyposażyć czeskie 
szpitale w ponad 9,5 tys. 
monitorów posiadających 
akredytację Ministerstwa 
Zdrowia RC.  (sch)

wtorek

środa

czwartek

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

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

dzień: 2 do 5 ºC 
noc: 2 do -2 ºC  
wiatr: 3-6 m/s

DZIŚ...
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Imieniny obchodzą:  
Adela, Felicyta, Klemens 
oraz Grzegorz
Wschód słońca: 7.09
Zachód słońca: 15.36
Do końca roku: 38 dni
(Nie)typowe święta:
Święto Wojskowej Służby 
Prawnej
Dzień Fibonacciego
Przysłowie: 
„Listopad ciecze, marzec 
nie podpiecze”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą:  
Flora, Jan, Walenty oraz 
Aleksander
Wschód słońca: 7.10
Zachód słońca: 15.35
Do końca roku: 37 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Buraka, 
Katarzynki
Przysłowie:
„Deszcz w połowie 
listopada, tęgi mróz 
w połowie stycznia 
zapowiada”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą:  
Erazm, Katarzyna
Wschód słońca: 7.12
Zachód słońca: 15.34
Do końca roku: 36 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Pluszowego Misia, 
Dzień Tramwajarza
Przysłowie:
„Jak się Katarzyna głosi, 
tak się Nowy Rok nosi”

POGODA

BOGUMIN

JABŁONKÓW

HAWIERZÓW

TRZYNIEC

Statystyki nowych zachorowań na COVID-19 
w RC biją kolejne rekordy. W ub. tygodniu stało 
się tak aż trzy razy – we wtorek i piątek, kiedy 
wykryto ponad 22 tys. nowych przypadków, 
oraz w sobotę, kiedy odnotowano najwyższą 
liczbę pozytywnych testów w skali weekendów. 
W związku z trudną do opanowania 
sytuacją epidemiczną od wczoraj dla osób 
niezaszczepionych zaczął obowiązywać 
niepisany lockdown.

Beata Schönwald

A
by skorzystać z usług 
hotelarsko-gastro-
nomicznych, fryzjer-
skich, kosmetycz-
nych, wziąć udział w 
imprezach kultural-
nych i sportowych, 

odwiedzić basen, siłownię, kino, teatr, 
muzeum czy galerię sztuki, nie wystar-
czy już bowiem negatywny test na obec-
ność koronawirusa. Dostęp do tego ro-
dzaju „atrakcji” mają od wczoraj już tylko 
osoby w pełni zaszczepione lub te, które 
przeszły koronawirusa w ciągu ostatnich 

Negatywny test to za mało

• Po wyjątkowo długim okresie wymarzonej jesieni musimy się przygo-
tować na poranne przymrozki, chłodne wieczory i noce. Z jednej strony 
malownicze, z drugiej niejednego przyprawiające o ból głowy. Kierowcy 
muszą skrobać szyby samochodów, wielu z nas się poślizgnie na zamarzłej 
powierzchni...
Życzymy wyłącznie przyjemnych doznań i dużo zdrowia!  (endy)

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Kalendarz już gotowy 

Już jest na świecie „Kalendarz 
Śląski 2022”. Wydawnictwo Zarzą-
du Głównego PZKO ukazało się 
pod redakcją Mariana Siedlaczka. 
Zawiera mnóstwo tekstów publicy-
stycznych oraz bogatą galerię zdjęć 
ze spektakli Sceny Polskiej Teatru 
Cieszyńskiego, wykonanych przez 
zmarłego w tym roku fotografa 
Wiesława Przeczka.  (dc)

•••
Oczy szeroko otwarte

Karwińska Straż Miejska ma nowy 
mobilny posterunek. – Będzie 
zatrzymywać się głównie w tych 
dzielnicach, gdzie ryzyko przestęp-
czości jest największe, a problemy 
w zakresie współżycia mieszkańców 
są na porządku dziennym – wyja-
śnia prezydent Karwiny Jan Wolf. 
Na posterunek na kółkach składają 
się miejsce pracy operatora kamer, 
biuro strażników, w której są m.in. 
załatwiane sprawy mieszkańców, 
oraz zaplecze z kuchenką. Jego 
wyposażenie jest na najwyższym 
poziomie technicznym. Jest wy-
posażony w cztery kamery, które 
śledzą to, co dzieje się w najbliższej 
okolicy. Z kolei w tylnej części po-
jazdu znajduje się ruchome ramię, 
na którym umieszczona jest kamera 
zapewniająca 360°. Jej wyjątko-
wość tkwi w tym, że kiedykolwiek 
i pod jakimkolwiek kątem można 
przybliżyć interesujący obraz, zro-
bić zdjęcie lub zapis – zarówno na 
żywo, jak i później, w czasie prze-
glądania archiwum. 
W zakupie mobilnego posterunku 
karwińskiej Straży Miejskiej miastu 
pomogło Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych RC, przyznając dotację 
z „Programu prewencji przestęp-
czości na poziomie lokalnym”. (sch)

•••
Cieszyn  
na drugim miejscu
W rankingu gmin województwa 
śląskiego przygotowanym przez 
Fundację Rozwoju Demokracji 
Lokalnej im. Jerzego Regulskiego 
we współpracy z Głównym Urzę-
dem Statystycznym, miasto Cieszyn 
zajęło drugie miejsce w kategorii 
gmin powyżej 20 tys. mieszkańców. 
W klasyfikacji brano pod uwagę 
sferę gospodarczą (np. wydatki 
bieżące na administrację publiczną 
na 1 mieszkańca w 2020 roku), 
społeczną (wydatki na oświatę, 
wychowanie i opiekę nad dzieckiem 
w wieku do lat 3 w 2020 r.), środo-
wiskową (wydatki na ochronę po-
wietrza atmosferycznego i klimatu) i 
przestrzenną. Została też oceniona 
skala środków pozyskanych z Unii 
Europejskiej, wysokość zadłużenia, 
a nawet saldo migracji i przyrost na-
turalny. W klasyfikacji 22 miejsco-
wości Cieszyn zajął drugie miejsce 
ustępując tylko Tarnowskim Górom.
 (klm)

W I A D O M O Ś C I

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

W SKRÓCIE...Negatywny test to za mało
180 dni. Wyjątek od tej reguły doty-
czy osób, które przyjęły już pierwszą 
dawkę szczepionki i mają negatyw-
ny test PCR. Negatywny wynik testu 
uwzględniany jest również w przy-
padku młodzieży w wieku 12-18 lat 
oraz dorosłych, którzy z  powodów 
zdrowotnych nie mogli się zaszcze-
pić. Natomiast zupełnie zwolnione z 
posiadania jakichkolwiek certyfika-
tów i zaświadczeń są tylko dzieci do 
lat 12. 

Jasno określona została również 
przestrzeń, którą sklepy i restauracje 
muszą zapewnić dla każdego klienta. 
W przypadku sklepów na 1 człowieka 
musi przypadać co najmniej 10 m kw. 
W punktach usługowych typu fryzjer 

odległość pomiędzy poszczególnymi 
stanowiskami pracy musi wynosić 1,5 
metra. Taki sam dystans między sto-
likami obowiązuje w restauracjach, 
kawiarniach, klubach, dyskotekach 
czy kasynach, przy czym przy jednym 
stoliku może siedzieć najwyżej sześć 
osób. Wyjątek stanowią członkowie 
jednego gospodarstwa domowego. 

Odpowiednie odstępy powinni 
zachowywać również uczestnicy 
zgromadzeń. Na zewnątrz możliwe 
są 20-osobowe grupy, które dzieli 
od siebie 1,5-metrowy dystans. Taką 
samą odległość należy zachowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych, wy-
jątkiem są członkowie jednego gospo-
darstwa domowego. 

Od wczoraj zostały również pro-
wadzone regularne testy niezaszcze-
pionych uczniów w szkołach oraz 
niezaszczepionych pracowników w 
firmach. Będą one powtarzane co ty-
dzień.

Wprowadzone restrykcje budzą 
kontrowersje nie tylko w kraju, ale 
głównie za granicą, np. w Wiedniu i 
Rotterdamie, gdzie w ciągu weekendu 
były organizowane masowe protesty 
uliczne. W RC z kolei z powodu zmian 
wprowadzanych w aplikacji „Tečka” 
osoby zaszczepione nie mogły wczo-
raj wykazać się ważnym paszportem 
covidowym, ponieważ zamiast koloru 
zielonego wyświetlał im się czerwony.
  66

choinek świątecznych w gminach województwa morawsko-śląskiego rozbły-
śnie dzięki wsparciu finansowemu Fundacji ČEZ. Ta przekazała dary pieniężne 
na nowe dekoracje lub program artystyczny przede wszystkim miejscowościom 
położonym w pobliżu Elektrowni Dziećmorowice, ale nie tylko. Z pomocy sko-
rzystają następujące miasta i wsie na Zaolziu: Bogumin, Czeski Cieszyn, Dąbro-
wa, Dziećmorowice, Hawierzów, Karwina, Lutynia Dolna, Olbrachcice, Orłowa, 
Pietwałd, Piotrowice, Rychwałd, Bukowiec, Jabłonków, Koszarzyska, Milików, 
Piosek, Ropica, Trzyniec. Wiele miejscowości planuje uroczyste zapalenie lam-
pek na choinkach z programem artystycznym. Najbliższe takie imprezy mają się 
odbyć już w najbliższy weekend.  (dc)

• Wygląda jak normalne auto. W 
środku jest doskonale wyposażony 
posterunek. Fot. UM Karwina

Wi-Fi we wszystkich 
Elefantach 

Koleje Cze-
skie starają 
się wysłu-
chać próśb 

pasażerów, którzy 
domagają się bez-
płatnego Wi-Fi w po-
ciągach. Wprowadza-
ją bezprzewodowe 
sieci w kolejnych 1015 
pociągach, w tym w 
składach osobowych 
w naszym regio-
nie. – W badaniach 
rynkowych przepro-
wadzanych wśród 
pasażerów Wi-Fi jest 
jedną z najczęściej 
wymaganych usług 
dodatkowych. Także podmioty za-
mawiające transport publiczny co-
raz częściej zgłaszają taki postulat. 
Dlatego na bieżąco poszerzamy na-
szą ofertę. Wraz z wprowadzeniem 
nowego rozkładu jazdy będziemy 
oferowali sieć bezprzewodową w 
2248 połączeniach dziennie, w set-
kach kolejnych zainstalujemy Wi-Fi 
w trakcie roku – powiedział Ivan 
Bednárik, prezes zarządu i dyrektor 
generalny Kolei Czeskich. 

Z sieci bezprzewodowej będą 
mogły korzystać m.in. osoby po-
dróżujące pociągami pospieszny-

mi relacji Praga – Czeskie Budzie-
jowice czy też Brno – Ołomuniec 
– Szumperk. Naszych czytelników 
zainteresuje fakt, że w Wi-Fi zosta-
ły wyposażone wszystkie składy 
obsługujące linie Opawa – Ostra-
wa – Hawierzów – Czeski Cieszyn 
oraz Ostrawa – Karwina – Czeski 
Cieszyn – Mosty koło Jabłonkowa. 

Nowy rozkład jazdy państwowe-
go przewoźnika wejdzie w życie 12 
grudnia. Pociągi CityElefant prze-
wożą dziennie ok. jednej piątej 
wszystkich pasażerów w RC podró-
żujących koleją.  (dc)

Sukces prawników 
z Trzyńca

Kancelaria adwokacka 
HAJDUK&PARTNERS z 
Trzyńca została wyróż-
niona w prestiżowym 

konkursie „Prawnicza firma roku 
2022”, który odbył się pod patrona-
tem Ministerstwa Sprawiedliwości 
RC oraz Czeskiej Izby Adwokackiej. 
Uroczyste ogłoszenie wyników 
miało miejsce na początku listopa-
da w praskim Pałacu Żofin. 

Absolutnym zwycięzcą konkur-
su ogłoszonego po raz 14. przez 
spółkę EPRAVO.CZ została naj-
większa czesko-słowacka firma 
prawnicza HAVEL&PARTNERS, 
która ma swoje biura w sześciu 
miastach, m.in. w Ostrawie. 

Kancelaria HAJDUK&PART-
NERS po raz pierwszy znalazła się 
w prestiżowym rankingu. 

– Z zachwytem śledziliśmy ogło-
szenie wyników. Nasza kancela-
ria adwokacka została w trzech 
kategoriach zaliczona pomiędzy 
polecane kancelarie – czytamy na 
stronie internetowej trzynieckiej 
firmy, której wspólnikami są: Bog-
dan Hajduk, Marek Jakubík, Piotr 
Adamczyk, Richard Koliba i Adam 
Świerczek. Tytuł „polecana kance-
laria” otrzymali trzyńczanie w ka-
tegoriach: rynki kapitałowe, prawo 
karne oraz w kategorii specjalnej 
czeska firma na międzynarodo-
wych rynkach.  (dc)

Bunkier lepiej wyposażony 

Bunkier piechoty w Starym 
Boguminie, wybudowa-
ny w okresie międzywo-
jennym, staje się coraz 

bardziej atrakcyjny dla turystów. 
Zabytek militarny jest własno-
ścią miasta, lecz opiekują się nim 
wolontariusze z Klubu Historii 
Wojskowej. W bieżącym roku wy-
posażyli go w przyłącze energii 
elektrycznej i nowy inwentarz. Po-
mogła im w tym dotacja z budżetu 
województwa morawsko-śląskiego 
w ramach programu dotacyjnego 
„Wsparcie atrakcji technicznych w 

województwie morawsko-śląskim”. 
Ponadto turyści łatwiej dotrą do 
unikatowego muzeum umocnień 
dzięki nowej utwardzonej drodze 
wykonanej w tym roku przez mia-
sto. Jest skomunikowana z ul. Ar-
mii Czechosłowackiej. W pobliżu 
bunkra prowadzi wybudowana 
przed dwoma laty ścieżka rowero-
wa z Bogumina do Ostrawy. 

Schron bojowy MO-S5, jeden z 
przystanków na turystycznej „Tech-
notrasie”, jest otwarty dla turystów 
od kwietnia do września oraz w świę-
to państwowe 28 października.  (dc)

Cieszyńskie wesele

Polsko-czeski projekt zatytu-
łowany „Wesele po naszy-
mu/Veselka po našymu” 
został zakończony. W ub. 

czwartek w siedzibie Zespołu Pie-
śni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. 
Janiny Marcinkowej odbyła się kon-
ferencja podsumowująca działania, 
których podjęły się wspólnie Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Hażlachu, Te-
atr Cieszyński w Czeskim Cieszynie 
oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej w Cieszynie. Jednym z 
głównych, a przede wszystkim naj-
bardziej widowiskowych elementów 
projektu było muzyczno-teatralne 
przedstawienie powstałe na podsta-

wie dramatu Stanisława Wyspiań-
skiego oraz scenariusza „Wesela Cie-
szyńskiego” autorstwa patronki ZPiT 
Ziemi Cieszyńskiej Janiny Marcin-
kowej. Spektakl ten został zaprezen-
towany dwukrotnie – dla polskiego 
widza na Wzgórzu Zamkowym w 
Cieszynie, a dla czeskiego w Par-
ku Sikory w Czeskim Cieszynie. Na 
konferencji zaprezentowano rów-
nież publikację wydaną na pamiątkę 
wspólnego polsko-czeskiego przed-
stawienia pt. „Swojski zbiorek”. Pro-
jekt został dofinansowany w ramach 
mikroprojektów Euroregionu Śląsk 
Cieszyński ze środków programu In-
trreg V-A. (sch)

Fot. ARC

Fot. ARC Urzędu Miasta
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Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

PYTANIE DO... Rzeczywistość bez kurtyny i osłonek

Rozmowa z Bogdaną Najder, 
kierowniczką artystyczną, 
autorką scenariuszy, reży-
serką i aktorką „Teatrzyku 

bez Kurtyny”, laureata nagrody Zło-
ty Jestem w Tacy Jesteśmy.

Dlaczego założyli państwo teatr?
– Żeby się spotykać i bawić.

Są lepsze sposoby na zabawę, niż 
uczenie się tekstów na pamięć…
– Gdyby był pan na naszych pró-
bach, to przekonałby się, że to 
wspaniała zabawa. Nie tylko na 
scenie przed publicznością, ale 
same próby są bardzo wesołe. Po-
śmiejemy się sami z siebie. Każdy 
etap tworzenia spektaklu jest za-
bawny, twórczy i bardzo ciekawy. I 
właśnie to nas pasjonuje. 

Skąd wzięła się nazwa?
– Dlatego, że faktycznie nie po-
siadamy materialnej kurtyny. Ale 
mamy kulisy i zbudowaliśmy sobie 
nawet własną scenę. Przydaje się w 
świetlicach czy domach PZKO, któ-
re są zwykle malutkie.

Czy założenie teatru to realizacja 
własnych marzeń?
– Nie, bo ja tego w ogóle nie pla-
nowałam! To był przypadek. Po-
proszono mnie, bym napisała 
jakiś scenariusz dla teatrzyku w 
Karwinie. I spróbowałam. Wtedy 

okazało się, że to wszystkim bardzo 
się spodobało – nie tylko naszym 
aktorom, ale przede wszystkim pu-
bliczności. Nie planowałam tego, 
ale bardzo mnie to uszczęśliwia.

Namówić kogoś do występów na 
scenie to chyba niełatwe zadanie? 
– Nie jest dla mnie problemem 
napisać sztukę, ale faktycznie naj-
trudniejsza jest praca z człowie-
kiem. Niełatwo to pogodzić, bo 
wszystkie osoby, które grają w na-
szym teatrzyku, działają aktywnie 
w innych kołach PZKO, udzielają 
się społecznie, pracują, są czynne 
zawodowo. Trudno to wszystko 
pogodzić, a jednak przychodzą na 
próby, które mamy raz w tygodniu, 
zawsze w czwartki. 

Jak na tę pasję reagują wasze ro-
dziny i znajomi? 
– Znajomi trzymają za nas kciuki, 
rodzina oczywiście też. Ale trzeba 
podkreślić, że my jako zespół jeste-
śmy rodziną. W teatrzyku mamy 
cztery pary małżeńskie wśród ak-
torów, ale wliczając zaplecze tech-
niczne to w sumie jest sześć mał-
żeństw. Stałych aktorów mamy 14, 
ale wliczając operatorów i nasze 
nastoletnie dzieci, które czasem 
występują z nami na scenie, to daje 
to około 22 osób. Dlatego można 
powiedzieć, że „Teatrzyk bez Kurty-
ny” jest taką jedną wielką rodziną.

Kto pisze scenariusze?
– Ja jestem scenarzystką. To, co jest 
w naszych spektaklach, jest jak naj-
bardziej aktualne, dostosowane do 
naszych problemów społecznych, 
jest też wiele podtekstów politycz-
nych.

Gdzie pani czerpie inspiracje?
– Z rzeczywistości. Z tego, co mnie 
otacza, z tego co widzę, z czym się 
spotykam. Chcemy pokazać to, co 
nas denerwuje, smuci, ale też co 
nas cieszy. Aktorzy mogą pozwolić 
sobie na to, by mówić wprost. To 
jest w pewnym sensie ich zadanie, 
by pokazywać rzeczywistość, która 
nas otacza – bez kurtyny i osłonek. 
Obojętnie, czy to aktorzy zawodowi 
czy amatorzy.

Liczyliście po cichu, że wygracie 
plebiscyt Tacy Jesteśmy?
– Nie spodziewaliśmy się tej na-
grody. Nawet jej nie chciałam, bo 
– jak już powiedziałam na scenie 
– moim najważniejszym celem jest 
to, żeby grać i występować przed 
publicznością. 

Na co przeznaczycie nagrodę?
– W ogóle o tym nie mówiliśmy, bo 
nie spodziewaliśmy się, że wygra-
my. Ale mamy sporo wydatków. 
Myślimy na przykład o nowych, 
ładniejszych strojach. I na to są po-
trzebne pieniądze.

Jakie plany przed wami?
– W tym roku prezentujemy na-
szą drugą sztukę „Za gwiazdą”. 
Niestety udało nam się ją zagrać 
na razie tylko raz. W planie mamy 
cztery przedstawienia w tym roku 
kalendarzowym, jednak – biorąc 
pod uwagę sytuację – nie wygląda 
to zbyt różowo. W kolejnym roku 
planujemy premierę nowej sztuki. 
 (klm)

MARIUSZA WAŁACHA, 
prezesa Kongresu Polaków 
w Republice Czeskiej

Tegoroczna edycja Tacy Jesteśmy 
była jakaś szczególna?
– Była szczególna w tym sensie, że 
nasz sztandarowy projekt zorganizowa-
liśmy po rocznej przerwie. W ubiegłym 
roku gala nie mogła się odbyć, ale nie 
dlatego, że życie kulturalne, towarzy-
skie w regionie zamarło, ale z uwagi 
na lockdown. Dlatego tym bardziej się 
cieszę, że dzisiejsza gala się odbyła, bo 
żywy kontakt z tym, co się dzieje, to 
zupełnie coś innego, niż śledzenie wy-
darzeń na ekranie monitora, na przy-
kład za pośrednictwem Facebooka.
Czy tegoroczna impreza odbiegała od 
normy? Muszę przyznać, że nie. Na 
Zaolziu ciągle coś się dzieje i tak samo, 
jak w poprzednich latach, tak i w 2021 
roku było z czego wybierać. Członko-
wie kapituły musieli się naprawę napo-
cić, żeby wyłonić najpierw nominowa-
nych, a później zwycięzców.  (wot)
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Granie sercem
Wanda Miech, znana i ceniona akompaniatorka, pianistka, nauczycielka muzyki podbiła serca publiczności. 
Najpierw otrzymała najwięcej głosów w tegorocznej edycji plebiscytu Tacy Jesteśmy, otrzymując Nagrodę 
Publiczności, a w sobotnie popołudnie skradła serca wszystkim widzom, którzy zasiedli na widowni Teatru 
Cieszyńskiego. Owacje na stojąco wydawały się nie mieć końca. Nam zdecydowała się opowiedzieć o ostatnich 
trudnych latach.

Tomasz Wolff

Odbierając nagrodę, powiedziała 
pani, że ostatnie lata były dla pani 
bardzo trudne. Co konkretnie mia-
ła pani na myśli?
– Miałam ciężko chorego syna. 
Długo walczył o życie. Dwa razy 
był umierający, tuż po przeszcze-
pach nerek. Cierpiałam razem z 
nim, do tego stopnia, że wpadałam 
w stany bezświadomości, sama kil-
kakrotnie trafiłam do szpitala. Dziś 
już nie mam takich stresów, bo syn 
zmarł przed dwoma laty. Pozostał 
mi tylko żal. Na szczęście mam 
fortepian, który mi wciąż jeszcze 
służy. Wciąż gram, chociaż nie sły-
szę. Gram tylko palcami, oczami, 
sercem i uczuciem. Nie jestem ani 
Bedřich  Smetana, ani Wolfgang 
Amadeusz Mozart, którzy pisa-
li najlepsze dzieła bez słuchu. Ja 
mam jednak gorzej, bo gram bez 
słuchu (śmiech).

Dzisiejszą nagrodę  dedykuje pani 
zmarłemu synowi?
– Na pewno tak. On cały czas jest 
w moim sercu. Codziennie się 
za niego modlę, każdego ranka o 
godz. 7.00 mam mszę świętą z Ja-
snej Góry, którą ofiarowuję jemu. 
Inaczej już mu nie pomogę. To 
było moje jedyne dziecko, bardzo 

zdolne i wszechstronne. Już mając 
dziewięć lat wygrał w Bratysławie 
konkurs muzyczny, będąc kimś zu-
pełnie anonimowym. Marzyłam, 

żeby poszedł do konserwatorium, 
miał wystarczające zdolności, ale 
w końcu postawił na technikę i był 
inżynierem. 

Powiedziała pani, że na szczę-
ście ma fortepian. Wyobraża 
sobie pani życie bez tego instru-
mentu?

– Nie ma takiej możliwości. Kie-
dy zmarł syn, miałam możliwość 
zobaczenia wielu krajów, koncer-
tując razem z karwińskim chórem 
„Permoník”. Gościłam między in-
nymi w Japonii, o czym mówiłam 
ze sceny. Żebym jakoś poradziła 
sobie ze stratą syna, zaczęli mi 
organizować koncerty. Chodziło o 
to, żebym zaczęła myśleć o czymś 
innym. Dziś mogę powiedzieć, że 
przeżyłam ten trudny czas głów-
nie dzięki temu, że mogłam co ja-
kiś czas usiąść do fortepianu. Gdy-
bym go nie miała, gdyby nie było 
tych koncertów, to chyba bym już 
nie żyła.
A dziś cieszę się, że jeszcze ktoś so-
bie o mnie przypomniał. Chociaż 
jest mi przykro, że dopiero teraz, 
kiedy już nie słyszę (śmiech).

Zapewniła pani na scenie, że to 
nie jest pani ostatnie słowo i 
chciałaby pani jeszcze trochę po-
żyć i pograć…
– Dziś dostałam zastrzyk wital-
ności. Publiczność w Teatrze Cie-
szyńskim natchnęła mnie do dal-
szej pracy, choć – jak już mówiłam 
– nie jest łatwo grać, nie słysząc. 

Ale będzie pani miała już wkrótce 
nowe, „trzecie ucho”…
– Operacja została zaplanowana 
na maj przyszłego roku. Zobaczy-
my, co przyniesie dobrego. 

• Wanda Miech skradła serca publiczności, która zasiadła w sobotę na widowni Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cie-
szynie. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Gala w obiektywie

• W sobotę Teatr Cieszyński zapełnił się 
praktycznie do ostatniego miejsca. 
Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

• Na scenie nie zabrakło folkloru w wykonaniu zespołu „Bystrzyca”. 

• Dziecięcy Zespół Rytmiki i Tańca „Rytmika” wniósł dużo świeżości. 

• Andrzej Kroczek opowiadał o konkursie „Opowiedz mi o Pol-
sce”, ogłoszonym przez Fundację „Pomoc Polakom na Wscho-
dzie”. 

• Marek Konieczny został nominowany za inicja-
tywe obywatelskie i charytatywne oraz promocję 
Morza Bałtyckiego. 

• Grzegorz Gąsior przyjechał na galę z 
Warszawy, gdzie mieszka na co dzień. 
Mówił m.in. o tym, że tęsknota nie za-
wsze pomaga, kiedy przychodzi mu pisać 
książkę. • Teatrzyk bez Kurtyny w akcji. 

• Gościem specjalnym był Duet Vrámoll. 

• Scena Polska otrzymała Nagrodę Specjalną. Od lewej: Karol Suszka, Halina Pa-
sekowa, Tomasz Kłaptocz oraz Bogdan Kokotek. 

• Roman Zemene przekonywał ze sceny, że graniczna 
rzeka może mieć tylko historyczną, a więc polską na-
zwę. 

• Galę prowadzili Roksana Waraksa i Marek Słowiaczek. 
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Kapusta tylko na stole

W Domu PZKO w 
Gródku w piątko-
wy wieczór odbyła 
się szesnasta edycja 

„Tłoczynio kapusty”. Wyjątkowa, 
bo tym razem zabrakło tradycyj-
nego widowiskowego pokazu kro-
jenia, tłoczenia i deptania kapusty 
w beczce. Mimo to zabawa była 
przednia.

Organizowane od 16 lat przez 
Miejscowe Koło PZKO w Gród-
ku wydarzenie cieszy się dużym 
powodzeniem. – To impreza po-
równywalna do balu, a może i cie-
kawsza od niego – mówi Stanisław 
Wolny, prezes MK PZKO w Gródku. 
I przypomina, że w poprzednich 
latach na „Tłoczyniu kapusty” 
bawiło się z reguły 80-110 osób. 
Pandemia oraz związane z nią obo-
strzenia wpłynęły jednak na tego-
roczną frekwencję – losy wydarze-
nia ważyły się do ostatniej chwili, 
w efekcie czego w Domu PZKO w 
Gródku zjawiło się około 30 osób, 
które przed wejściem na salę mogły 
dodatkowo skorzystać z możliwo-

ści wykonania testu antygenowego 
(był w cenie biletu). 

Podczas piątkowego wieczoru 
wystąpiła kapela góralska „Bez-
miana” z Bystrzycy, a DJ Roman 
Młynek zadbał o oprawę zabawy ta-
necznej. Niespodzianką był… brak 
tradycyjnego, widowiskowego po-
kazu krojenia i deptania kapusty. 

– Osoby, które co roku odgrywały 
tę scenkę, nie są zaszczepione, nie 
chciały ryzykować i przychodzić – 
wyjaśnił prezes Wolny.

W efekcie deptanie kapusty moż-
na było obejrzeć na zdjęciach z po-
przednich edycji. Ale kapusta na 
imprezie była obecna – na stole, 
w menu oraz wśród efektownych 
nagród, jakie losowali uczestnicy 
zabawy. 

– Nazwa tej imprezy jest tak popu-
larna, że nawet gdybyśmy cokolwiek 
innego robili, to i tak to deptanie ka-
pusty zostanie. Wszyscy wiedzą, że 
to dobra zabawa. Nawet gdybyśmy 
zorganizowali łuskanie fasoli, to bę-
dzie to nazwane deptaniem kapusty 
– uśmiechał się prezes Wolny.

„Tłoczyni kapusty” przypo-
mina o tradycyjnym zwyczaju, 
który obecnie w zaolziańskich 
domach jest coraz rzadziej spo-
tykany. Kapustę łatwiej dziś ku-
pić w sklepie, niż samemu przy-
gotować. 

– Kiedyś w domu deptaliśmy ka-
pustę do 200-litrowej drewnianej 
beczki. Teraz tłoczymy ją do 30-li-
trowego porcelanowego naczynia. 
To wynika z tego, że po prostu kie-
dyś kapusty więcej się jadło – wyja-
śnił Wolny.  (klm)

• Podczas piątkowej imprezy w Gródku wystąpiła kapela góralska „Bezmiana” 
z Bystrzycy. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

Melpomeny to nie 
tylko dobry przegląd
W „Czytelni” w Wędryni od piątku do niedzieli trwały Melpomeny 2021, tradycyjny 
przegląd teatralny z udziałem amatorskich zespołów z Zaolzia i zaproszonych gości.

Łukasz Klimaniec

T
o jest właśnie to 
nasze społeczeń-
stwo kulturalne. 
Jesteśmy naucze-
ni od naszych 
przodków, by ob-
racać się wokół 

kultury, coś robić i być aktywnym 
w tej dziedzinie. Nie tylko iść do 
kina, czy do teatru, który przyje-
dzie gdzieś z Pragi, ale i samemu, 
własnymi siłami coś zrealizować – 
mówi o działalności amatorskich 
zespołów teatralnych na Zaolziu 
Janusz Ondraszek z Teatru im. Je-
rzego Cieńciały przy Miejscowym 
Kole PZKO w Wędryni.

Organizowane tam Melpomeny 
na stałe wpisały się w kalendarz 
imprez kulturalnych na Zaolziu i 
mają swoich wiernych fanów. Nic 
dziwnego, bo to świetna okazja, by 
w jednym miejscu i w krótkim cza-
sie zobaczyć na scenie amatorskie 
zespoły teatralne z różnych stron 
regionu. Ale nie tylko, bo organiza-
torzy starają się zapraszać grupy z 
innych krajów. W tym roku w Wę-
dryni wystąpił Polski Teatr Ludo-
wy we Lwowie. Miał być też zespół 
z Wilna, ale z powodu choroby ar-
tyści odwołali swój przyjazd.

Publiczność obejrzała za to spek-
takle w wykonaniu zespołu teatral-
nego z Ligotki Kameralnej („Dyć jo 
se żynim”), wspomnianego teatru 
ze Lwowa („Hipnoza”, „Beniow-
ski”), a także znakomite przedsta-
wienie wędryńskiego Teatru im. 
Jerzego Cieńciały, który zaprezen-
tował sztukę „NO comment lub 
idioci w polityce”.

– Nasz spektakl jest bardzo aktual-
ny. Pokazuje polityków świata. Choć 
jest osadzony w czasach Napoleona, 
pokazuje politykę i zagrania poli-
tyków, które są aktualne do dziś  – 
wyjaśnia Janusz Ondraszek. Co cie-
kawe, sztukę napisał Słowak Jozef 
Banáš, a teatr im. Jerzego Cieńciały 
z Wędryni jako jedyny ma licencję na 
wystawienie jej w języku polskim.

W niedzielę w „Czytelni” prezen-
towały się amatorski zespół teatral-

ny MK PZKO Jasienie (spektakle 
„Terapia po Covidzie” i „Niespo-
dzianka” ), Grupa Teatralna „Scena 
Otwarta” z Cieszyna z przedstawie-
niem „Sir Jerzy i demon” w reży-
serii Johna Whitewooda (mieszka-
jącego w Cieszynie Anglika, który 
uczy angielskiego i prowadzi teatr 
w stylu szekspirowskim) oraz ze-
spół teatralny z Milikowa-Centrum 
ze sztuką „Wiym wszystko” w reży-
serii Haliny Wacławik. 

– Program jest bardzo ciekawy. 
To są bardzo dobre spektakle – 
ocenia Janusz Ondraszek. – Mel-
pomeny to przegląd teatralny, 
ale także wymiana doświadczeń. 
Musimy się poznać, zaprzyjaźnić 
się. Wszystkie zespoły mają oka-
zję obejrzeć swoje spektakle, jeden 
drugiego zobaczyć, poznać tych 
ludzi bliżej i podyskutować – przy-
znaje organizator wydarzenia w 
Wędryni. 

• Zespół teatralny z Ligotki Kameralnej wystawił w Wędryni spektakl „Dyć jo se żynim”. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

Ewa ze Słowikiem
Ewa Farna, artystka pochodząca z 
Wędryni, zdobyła złotą statuetkę 
Czeskiego Słowika w kategorii Pio-
senkarka. – Pisano o mnie, że jestem 
„krótkoterminowym produktem z 
Polski”. A teraz mam zaszczyt otrzy-
mać Złotego Słowika – mówiła wzru-
szona, odbierając nagrodę w Teatrze 
Muzycznym Karlín w Pradze.
Czeski Słowik to konkurs muzycz-
ny, który wrócił po czterech latach 
przerwy (został odwołany w 2017 r., 
gdy wyszło na jaw, że organizatorzy 
wpływają na liczbą nadsyłanych gło-
sów). W nowej formule i z nowymi 
zasadami głosowania konkurs swój 
finał miał w piątek w Teatrze Muzycz-
nym Karlín w Pradze.
Ewa Farna otrzymała 42 324 głosów. 
Drugie miejsce zajęła Lucie Bílá, a 
trzecie Eva Burešowa. Odbierając 
nagrodę z rąk Dagmar Havlovej, byłej 
pierwszej damy, pochodząca z Wę-
dryni artystka nie kryła emocji i łez 
wzruszenia.
Podczas gali absolwentka Polskiego 
Gimnazjum zaśpiewała piosenkę 
„Ciało”.  (klm)

Kiedy mówimy  
po polsku?
Jakim językiem posługują się miesz-
kańcy Zaolzia? W jakich okoliczno-
ściach używają języka polskiego, 
kiedy mówią po czesku, a kiedy de-
cydują się na użycie gwary? O pol-
sko-czeskim pograniczu językowym 
opowie w najbliższy czwartek w ra-
mach wykładu Międzygeneracyjnego 
Uniwersytetu Regionalnego (MUR) 
w Czeskim Cieszynie Jiří Muryc z 
Uniwersytetu Ostrawskiego. – Tym 
razem nie historia, nie sztuka, nie 
osobistość, ale język będzie tematem 
spotkania – zapowiada czwartkowy 
wykład MUR-u jego kierowniczka, 
Ewa Sikora. 
Jiří Muryc, doktor nauk humanistycz-
nych w zakresie językoznawstwa, 
pracownik Zakładu Polonistyki 
Katedry Slawistyki Uniwersytetu 
Ostrawskiego, badacz, lektor języka 
polskiego jako obcego i tłumacz.
Początek wydarzenia w salce Cen-
trum Polskiego Czeskim Cieszynie 
przy ul. Strzelniczej o 17.00. Ze 
względu na ograniczoną liczbę miejsc 
organizatorzy proszą o rezerwację 
pod adresem mailowym: mur.pzko@
gmail.com lub telefonicznie +420 
705 114 048. (klm)

225
tys. wejść doliczono się w ub. se-
zonie turystycznym w kościołach 
województwa morawsko-śląskiego, 
które można było zwiedzać w ramach 
tegorocznej edycji projektu „Otwarte 
kościoły“. Największą frekwencję od-
notowano w kaplicy pw. św. Cyryla i 
Metodego na Radhoszczu. W okresie 
od 29 maja do 31 października za-
trzymało się tutaj aż 66 714 turystów. 
Powyżej 20 tys. osób przyszło obejrzeć 
również kościół św. Maksymiliana na 
Hukwaldach,  znane miejsce pielgrzym-
kowe Cwilin koło Karniowa oraz kościół 
pw. św. Jana Nepomucena w Sztram-
berku. Pierwszą piątkę najczęściej 
odwiedzanych obiektów sakralnych 
zamknęła katedra pw. Boskiego Zba-
wiciela w Ostrawie z 15 tys. zaintere-
sowanych. W pierwszej dziesiątce naj-
popularniejszych świątyń znalazł się po 
raz pierwszy w tym roku również krzy-
wy kościół w Karwinie-Kopalniach. W 
porównaniu z ubiegłorocznym sezonem 
jego odwiedzalność wzrosła trzykrotnie 
i sięgnęła niemalże 10 tys. wejść. (sch)
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W pierwszej połowie XVIII wieku była to 
jedna z najważniejszych rodzin w Cieszynie.

P
rotoplastą cieszyń-
skiej linii Polzerów 
był Jerzy Polzer 
(1653-1703), po-
chodzący z mo-
rawskiego miasta 
Beroun (obecnie 

Moravský Beroun). W 1678 roku 
został zarządcą cesarskiego składu 
soli w Solcy koło Frysztatu, a w 1683 
roku ożenił się z Heleną Katarzyną 
Jagosz (Jagosch), córką Maksymi-
liana, kameralnego (tj. będącego 
na usługach Komory Cieszyńskiej) 
poborcy podatków.

Helena i Jerzy Polzerowie za-
mieszkali wspólnie w Cieszynie, 
tutaj przychodziły na świat ich 
dzieci: Anna Rozyna (ur. 1684), Je-
rzy Maksymilian (ur. 1685), Mag-
dalena Joanna (ur. 1687), Helena 
Zuzanna (1691), Franciszek Józef 
(ur. 1695) i Leopold Innocenty 
(1697).

Burmistrz Cieszyna
Najmłodszy z rodzeństwa, Le-
opold, kształcił się kolejno w Pra-
dze, Ołomuńcu i Wiedniu, by jako 
prawnik wrócić do rodzinnego 
miasta. Szybko awansował. Był ko-
lejno kancelistą, notariuszem są-
dowym i adwokatem. W 1721 roku 
ożenił się z Eufrozyną Klemens, 
córką cieszyńskiego burmistrza – 
sam też później objął ten urząd.

Dobrze wykształcony, pisywał 
utwory okolicznościowe, zgro-
madził sporą bibliotekę. Trochę 
na wyrost pisano o nim jako o hi-
storyku, ale faktem jest, że prze-
pisał na użytek służbowy sporo 
starych dokumentów. Działał też 
w Sodalicji Łacińskiej (Sodalitatis 
Latinae Teschinensis), której ce-
lem „miało być utrwalanie umie-
jętności posługiwania się łaciną i 
retoryką”.

Słynny 
wnuk
Syn Leopolda, 
Jerzy (1725-
1745), został 
jezuitą, ale 
zmarł młodo w 
Pradze. Córka, 
Joanna Aloj-
zja (1727-1754), 
mówiła płyn-
nie po łacinie, 
świetnie grała 
na fortepianie. 
W 1746 roku 
wyszła za mąż 
za Jana Anto-
niego Szersz-
nika, syndyka 
miejskiego w 
Cieszynie. Ich 
n a j s t a r s z y m 
d z i e c k i e m 
był syn, który 
przyszedł na 
świat w 1747 
roku w należącej do Leopolda Pol-
zera kamienicy na rogu ulicy Głę-
bokiej i placu Świętego Krzyża. 
Chłopiec na chrzcie otrzymał imio-
na Leopold Jan Nepomucen Inno-
centy, pierwsze na cześć dziadka ze 
strony matki – Leopolda Polzera.

Właśnie Leopold Szersznik za-
dbał o uwiecznienie rodu Polze-
rów. Biogramy swojego dziadka, 
wuja i matki zamieścił w dziele 
„Nachrichten von Schriftstellern 
und Künstlern aus dem Teschner 
Fürstenthum”, pierwszym słow-
niku biograficznym Księstwa Cie-
szyńskiego.

Inni Polzerowie
Najsłynniejsza linia Polzerów w 
Cieszynie trwała zaledwie trzy po-
kolenia, ale na Śląsku Cieszyńskim 
nazwisko Polzer przewija się w 
księgach metrykalnych. 3 kwiet-
nia 1755 roku w Cieszynie został 
ochrzczony Jan Ignacy, nieślubny 
syn Marii Franciszki Polzer („Pol-
tzerin”), katoliczki z Ołomuńca. 
Być może była dalszą krewną cie-
szyńskich Polzerów.

Przypuszczalnie Maria Francisz-
ka zamieszkała nad Olzą i kilka lat 
później wyszła za mąż. Pod datą 20 
stycznia 1761 roku w księgach me-

trykalnych zanotowano, że Adam 
Grochol poślubił Franciszkę Polzer 
(„Poltzerin”); oboje w metryce ślu-
bu zostali określeni jako katolicy z 
Cieszyna.

Z kolei w 1867 roku kontrolerem 
w urzędzie celnym w Boguminie 
był Jan Polzer. Stan zachowania 
ksiąg metrykalnych na Morawach 
jest całkiem niezły, więc w przy-
padku pojawienia się nazwiska 
Polzer w drzewie genealogicznym 
można spróbować znaleźć powią-
zanie z samym Leopoldem Szersz-
nikiem, synem Joanny Polzerów-
ny. 

NASZE RODY /91/

Michael Morys-Twarowski Polzerowie (Poltzerowie)

Skąd ten ród?
Cieszyńscy Polzerowie pochodzili z Moraw.

Gdzie doczytać?
 Z „190 lat założenia Muzeum i Biblioteki Leopolda Jana Szersznika 1802-

1992”, red. Janusz Spyra, Cieszyn 1993 (książka dostępna online w 
Śląskiej Bibliotece Cyfrowej)

 Z Janusz Spyra, „Historiografia a tożsamość regionalna w czasach 
nowożytnych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w okresie od XVI do 
początku XX wieku”, Częstochowa 2015.

Skąd to 
nazwisko?
Polzer (zapisywane też 
jako Poltzer i Polczer) to 
nazwisko niemieckiego 
pochodzenia. Jedna 
z propozycji wywodzi 
je od słowa „polz” 
(we współczesnym 
niemieckim „bolz”), 
oznaczającego śrubę.

Obchody 81. rocznicy  
zamknięcia granic getta warszawskiego

Zapalenie zniczy przy mu-
rze getta warszawskie-
go, a także premierowy 
pokaz video-instalacji 

„Miasto za murem” oraz inne wy-
darzenia miały miejsce w ubie-
gły wtorek. Wszystko z okazji 81. 
rocznicy zamknięcia granic getta 
warszawskiego. Obchody przygo-
towały Muzeum Getta Warszaw-
skiego i Towarzystwo Społeczno-
-Kulturalne Żydów w Polsce.

Wprowadzona przez niemiec-
kiego okupanta izolacja ludności 
żydowskiej była integralną czę-

ścią antysemickiej polityki Trze-
ciej Rzeszy. W Warszawie – stoli-
cy żydowskiego życia w Europie 
– wiosną 1940 r. podjęto decyzję 
o budowie murów wokół tzw. 
dzielnicy północnej, części miasta 
zamieszkanej w większości przez 
Żydów. Szesnastokilometrowy 
mur miał rzekomo ochronić lud-
ność stolicy przed epidemią tyfu-
su. W rzeczywistości wyznaczył 
on granice nowego urbanistycz-
nego tworu – miasta za murem, 
gdzie w samym centrum Warsza-
wy stłoczono pod przymusem ok. 

450 tys. osób. Zamknięcie jego 
granic nastąpiło w nocy z 15 na 16 
listopada 1940 r.

Główne obchody 81. rocznicy 
zamknięcia granic getta warszaw-
skiego odbyły się przed tygodniem. 
Zapalono znicze w 21 miejscach 
symbolicznych granic getta. Odbył 
się ponadto premierowy pokaz au-
torskiej video-instalacji Karoliny 
fender Noińskiej//jajkofilm, stwo-
rzonej dla Muzeum Getta Warszaw-
skiego „Miasto za murem”.

Wideo-instalacja składa się 
z archiwalnych zdjęć przedsta-

wiających mieszkańców getta 
warszawskiego. Postaci na nich 
uwiecznione pojawiły się na fa-
sadzie kamienicy Majera Wola-
nowskiego przy ul. Próżnej 14, 
która w 1940 r. znalazła się w gra-
nicach tzw. żydowskiej dzielnicy 
mieszkaniowej. Projekt miał na 
celu skłonienie widza do reflek-
sji nad losem getta warszawskie-
go i jego mieszkańców. Wybór 
jednego z nielicznych ostańców 
niejako przypominał też o tragicz-
nym końcu powstania w getcie, w 
trakcie którego zrównano z zie-

mią prawie cały teren. W obliczu 
zniszczenia niemal wszystkich 
dowodów swojej niegdysiejszej 
obecności, mieszkańcy miasta 
za murem przypominali o swojej 
historii podczas tygodniowej pro-
jekcji wideo-instalacji.

Jednym z wydarzeń towarzy-
szących obchodom była wysta-
wa plenerowa „Miasto żywych/ 
miasto umarłych” prezentowana 
na ogrodzeniu dawnego Szpitala 
Bersohnów i Baumanów w War-
szawie.

 Dzieje.pl/PAP

• Metryka ślubu Jana Antoniego Szersznika i Joanny Alojzji Polzer z 1746 roku Źródło: parafia 
rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Zdjęcia: ARC, Wikimedia Commons

• Leopold Polzer, burmistrz Cieszyna.
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Nerwowo w drużynie polskich skoczków

To był najgorszy week-
end w wykonaniu pol-
skich skoczków nar-
ciarskich od dłuższego 

czasu, konkretnie sześciu lat. 
Mowa dokładnie o niedzielnym 
fatalnym występie podopiecz-
nych trenera Michala Doležala 
w drugim konkursie Pucharu 
Świata w Niżnym Tagile. Rosja 
najwyraźniej nie pasuje biało-
-czerwonym. 

Polacy w niedzielnym konkur-
sie indywidualnym skakali fatal-
nie. W czołowej „30” zameldowali 
się tylko Piotr Żyła (16.) i Andrzej 
Stękała (30.). Poza finałową staw-
ką znaleźli się natomiast Kamil 
Stoch i Dawid Kubacki, czyli za-
wodnicy, na których najbardziej 
liczono w olimpijskim sezonie. 
Panika w przypadku Stocha chyba 
jednak nie jest na miejscu, dzień 
wcześniej 34-letni gwiazdor dru-

żyny spisał się poprawnie, zajmu-
jąc piąte miejsce. Niewypał w nie-
dzielnej odsłonie Pucharu Świata 
„wziął na klatę” główny trener Po-
laków, Michal Doležal. 

– Ciężko to tłumaczyć. Nie mo-
żemy tracić cierpliwości i spoko-
ju. Nie potrzebujemy paniki, ale 
wiadomo, że chcieliśmy się le-
piej zaprezentować. Musimy się 
skoncentrować, przeanalizować 
to, co się wydarzyło i potrenować 

przed zawodami w Kuusamo. Po-
skaczemy tutaj, mam nadzieję, że 
warunki będą optymalne. Zdecy-
dowaliśmy, że do środy będzie-
my trenować w Niżnym Tagile, 
potem pojedziemy do Kuusamo 
– zdradził w niedzielę czeski 
szkoleniowiec reprezentacji Pol-
ski. Wczoraj sytuacja nabrała jed-
nak zupełnie innego wymiaru. 

W polskiej kadrze nerwowo 
zrobiło się wczoraj nie tylko z 

powodu słabych wyników na 
starcie sezonu. Odizolowany od 
zespołu został w poniedziałek 
Klemens Murańka, u którego 
również drugie badania wykry-
ły obecność koronawirusa w or-
ganizmie. Przebadani w takiej 
sytuacji zostali też wczoraj wszy-
scy pozostali członkowie kadry, 
wyniki do zamknięcia numeru 
nie były jednak znane. 

 (jb)

Niewesoły krajobraz  
przed derbami
„Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat działa potajemnie, by udało ci się to osiągnąć”. Tak twierdzi 
przynajmniej Paulo Coelho, znany brazylijski powieściopisarz, w swojej najsłynniejszej powieści „Alchemik”. 
Najwidoczniej jednak nawet w Brazylii, która jest kolebką futbolu, mogą się mylić. Bo przecież piłkarze Karwiny od 
wielu tygodni gorąco pragną wyjść ze strefy spadkowej, a rzeczywistość jest zgoła odmienna. 

Janusz Bittmar

S
ytuacja, w jakiej 
znajdują się obecnie 
gracze MFK Karwi-
na, jest nie do po-
zazdroszczenia. Go-
rzej w Fortuna Lidze 
prezentują się już 

tylko piłkarze Teplic. Karwiniacy 
w ostatni weekend dali popis indo-
lencji, przegrywając na własnym 
boisku z Libercem 1:2. Gol zdobyty 
przez Júsufa Hilála w 90. minucie 
powinien zadziałać na trenerów 
gospodarzy niczym zimny kubeł 
wylany na głowę bezpośrednio po 
wyjściu z gorącej sauny. Przed ze-
społem Karwiny środowe, zaległe 
spotkanie 12. kolejki Fortuna Ligi 
z Banikiem Ostrawa, w którym ta-
kie błędy, jak ten popełniony przez 
brazylijskiego stopera Eduardo 
Gonzagę Mendesa Santosa i bram-
karza Petra Bolka zemszczą się na 
pewno. 

Banik, który w ostatniej kolejce 
zremisował u siebie z Pilznem 2:2, 
lubi zagrać ofensywnie również w 
meczach wyjazdowych. – Derby z 
Banikiem to kolejny trudny przy-
stanek w jesiennej części sezonu. 
Musimy szybko wyciągnąć wnioski 
z porażki z Libercem i przygotować 
się rzetelnie do środowego spotka-
nia – zaznaczył szkoleniowiec Kar-
winy Bohumil Páník. Dla 64-let-
niego trenera Karwiny jutrzejszy 
pojedynek będzie specyficzny. Z 
ostrawskim klubem był bowiem w 
przeszłości bardzo blisko związany, 
o czym świadczy chociażby fakt, że 
karwiński napastnik Michal Papa-
dopulos to – jak podkreśla w wywia-
dach – „jego piłkarskie dziecko”. 

W meczu Karwiny z Libercem pił-
karska jakość przegrała z kretesem. 
Obie drużyny nastawiły się na szar-
pany futbol, a ciekawych sytuacji 
podbramkowych było jak na lekar-

stwo. Na pomeczowej konferencji 
prasowej Bohumil Páník filozoficz-
nie skomentował kontrowersyjny 
moment z 38. minuty, kiedy po za-
graniu ręką Daniela Stropka z karne-
go na 1:1 wyrównał Rabušic.

– Czasami futbol daje wiele dobre-
go, a czasami odbiera – ocenił sytu-
ację z końcówki pierwszej połowy, 
którą musiał jeszcze zweryfikować 
system VAR. Sędziowie byli zgodni 
co do tego, że karwiński pomocnik 
trącił piłkę ręką, a więc „jedenastka” 
była ich zdaniem na bank. Co na to 
antybohater feralnej 38. minuty, Da-
niel Stropek? – Myślę, że nie strąciłem 
piłki ręką, a zgasiłem ją na piersi. Sę-
dziowie byli niestety innego zdania i 
musiałem się oczywiście podporząd-
kować tej decyzji – stwierdził 23-letni 

pomocnik MFK Karwina. – Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że w tym sezonie 
nie udało nam się wygrać ani jednego 
spotkania w Fortuna Lidze. Czarna 
seria trwa, ale wierzę, że prędzej czy 
później wyjdziemy z tego impasu – 
dodał Stropek. 

Światło w tunelu pojawiło się 
zresztą dwa tygodnie temu, po zre-
misowanym 2:2 meczu ze Slovác-
kiem. Karwiniakom udało się w 
Raju nawiązać wyrównaną walkę z 
objawieniem tego sezonu, po ostat-
nim weekendzie wiceliderem tabe-
li, który w ramach 15. kolejki rozbił 
w Uherskim Hradziszczu drużynę 
Sparty Praga 4:0. W pojedynku z 
Libercem futbol w wykonaniu pod-
opiecznych Bohumila Páníka miał 
lepsze przebłyski tylko w pierwszej 
połowie. Powietrze ulotniło się z go-
spodarzy po wyrównującej bramce 
z karnego. – Nie możemy zapomi-
nać o tym, że mecz trwa 90 minut. 
Trzeba walczyć do końca. Myślę, że 
z Libercem daliśmy z siebie wszyst-
ko, ale cały nasz trud pogrzebał gol 

zdobyty w ostatnich sekundach 
spotkania – zaznaczył Stropek. 

Środowe derby pomiędzy Kar-
winą a Ostrawą rozpoczynają się o 
godz. 17.00. Goście zameldują się na 
Miejskim Stadionie w roli faworyta, 
podopieczni Bohumila Páníka mogą 
tylko sprawić niespodziankę. Banik, 
który w tabeli Fortuna Ligi plasuje 
się po weekendzie na piątej pozycji, 
zagrał w sobotę zwariowany mecz z 
Pilznem. Zespół Ondřeja Smetany w 
36. minucie przegrywał u siebie 0:2, 
by w końcu doprowadzić do remisu. 
Gwiazdą spotkania został strzelec 
dwóch ostrawskich bramek, napast-
nik Jiří Klíma. Na niego, jak również 
na rosłego Ladislava Almásiego, kar-
winiacy powinni jutro najbardziej 
uważać.  

FORTUNA LIGA

KARWINA – 
LIBEREC 1:2
Do przerwy: 1:1. Bramki: 17. Mar-
co Túlio – 38. Rabušic, 90. Júsuf 
Hilál. Karwina: Bolek – Dramé (68. 
Mikuš), Eduardo, Buchta, Šehić – 
Siniavskij (80. Jurásek), Stropek (80. 
Šindelář), Marco Túlio, Bartošák (74. 
Čmelík) – Nešický (74. Durosinmi) – 
Papadopulos.

OSTRAWA – 
PILZNO 2:2
Do przerwy: 0:2. Bramki: 67. Klíma, 
83. Klíma – 12. Mosquera, 36. 
Beauguel. Ostrawa: Budinský – Ju-
roška (46. de Azevedo), Svozil, Li-
schka, Fleišman – Tetour, Kaloč (67. 
Budínský) – Ndefe, Kuzmanović (59. 
Klíma), Buchta (59. Sor) – Almási.
Lokaty: 1. Slavia Praga 38, 2 Slovác-
ko 35, 3. Pilzno 35, 4. Sparta Praga 
33, 5. Ostrawa 25,… 15. Karwina 5, 
16. Teplice 5 pkt. Jutro (17.00): MFK 
Karwina – FC Banik Ostrawa.

• Trener Karwiny Bohumil Páník szykuje już zespół do środowych derbów z Banikiem Ostrawa. Fot. IVO DUDEK

•••
Sytuacja, w jakiej 

znajdują się 

obecnie gracze MFK 

Karwina, jest nie do 

pozazdroszczenia
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Michal Brůna, 
trener HCB Karwina po piątkowym zwycięstwie z Pilznem 33:32

Ten mecz musiał się spodobać wszystkim fanom piłki ręcznej. Skądinąd 

zmierzyły się dwa najlepsze zespoły tego sezonu

RETROSKOP 

Pierwszym i jak na razie 
ostatnim Polakiem, który 
zdobył tytuł mistrza świata 
w narciarstwie klasycznym, 

był Józef  Łuszczek, ur. 20. 5. 1955 w 
Zębie koło Zakopanego. W przeciągu 
swej kariery narciarskiej zdobył 36 
tytułów mistrza Polski w różnych ka-
tegoriach biegowych,  tytuł mistrza 
świata i trzecie miejsce na MŚ w La-
hti 1978. Na igrzyskach olimpijskich 
w Lake Placid 1980 i w Sarajewie 1984 
był chorążym polskiej ekipy – napi-
sał do redakcji Piotr Krzywoń, wierny 
czytelnik i regularny uczestnik zaba-
wy w Retroskopie. 

Znajdujemy się na lotnej pre-
mii, a to oznacza, że za tydzień po 
zweryfikowaniu odpowiedzi na 
dzisiejsze 80. pytanie do któregoś 
z czytelników powędruje voucher 
o wartości 500 koron do sieci skle-
pów Sportisimo. Dziś kontynuuje-

my naszą zabawę polegającą na 
rozszyfrowaniu „tajemniczego” 
bohatera na archiwalnym zdjęciu, 
prezentując sylwetkę kobiety, któ-
ra przeszła do historii światowego 
himalaizmu. 

PYTANIE NR 80
Nasza bohaterka na zdjęciu zaskar-
biła sobie serca miłośników wspi-
naczki w sposób nadzwyczajny. 
Opisywała m.in. swe wyprawy w cza-
sopismach o tematyce alpinistycz-
nej. Jak czytamy w jej oficjalnym 
życiorysie, należała do zdecydowa-
nych rzeczniczek i zdeterminowa-
nych realizatorek pełnej wspinacz-
kowej samodzielności kobiet. Miała 
na swym koncie również autorstwo 
kilku pozycji książkowych. Zmarła 
tragicznie 13 maja 1992 roku na sto-
kach Kanczendzongi w Himalajach. 
Jej ciała nie odnaleziono. 

Co ciekawe, jeszcze w czasach li-
cealnych wszystko wskazywało na 
to, że zostanie świetną siatkarką 
(występowała nawet w I lidze siat-
karskiej kobiet). „Czasami myślę, że 
wspinam się dlatego, aby przekonać 
się, jak droga jest mi nasza szara 
codzienność. Wracając poznaję, jak 
smakuje kubek gorącej herbaty po 

dniach pragnienia, sen po wielu 
nieprzespanych nocach, spotkanie 
z przyjaciółmi po długiej samotno-
ści, cisza po godzinach przeżytych 
w przeraźliwej wichurze” – mówiła. 

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

 (jb)

Fot. ARC

WEEKENDOWY  
SERWIS HOKEJA
Nikt ostatnio nie macha tak kijem, jak Stalownicy. Rewelacyjna passa ekipy Václava Varadi trwa w najlepsze. 

Janusz Bittmar

TIPSPORT EKSTRALIGA

KARLOWE WARY 
– STALOWNICY 
TRZYNIEC 2:5
Tercje: 0:2, 0:1, 2:2. Bramki 
i asysty: 51. Vondráček (Plut-
nar, Martin Rohan), 52. T. Mikúš 
(Kracík) – 8. O. Šedivý (Dravecký), 
12. Daňo (D. Musil, P. Vrána), 32. 
Kundrátek (Martin Růžička, A. 
Nestrašil), 47. A. Nestrašil (Martin 
Růžička, M. Doudera), 58. A. Ne-
strašil (O. Kovařčík).  Trzyniec: 
Kacetl – M. Doudera, Marinčin, D. 
Musil, Kundrátek, Jaroměřský, M. 
Adámek – Daňo, P. Vrána, Martin 
Růžička – A. Nestrašil, M. Ko-
vařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, 
Marcinko, Miloš Roman – O. Še-
divý, R. Szturc, Chmielewski – 
Dravecký.

W piątek wygrana na tafli Liberca 
4:2, dwa dni później równie gładkie 
zwycięstwo z Karlowymi Warami. 
Stalownicy tournée po obcych lo-
dowiskach jak na razie traktują w 
kategoriach pokazówki. – Chciał-
bym podziękować chłopakom za 
bardzo dobry mecz. Oprócz trochę 
zbyt wyluzowanej trzeciej tercji, w 
pozostałych częściach spotkania 
zespół zagrał na miarę oczekiwań 
– stwierdził Marek Zadina, drugi 
trener HC Stalownicy Trzyniec.

Goście nastawili się na zachodzie 
Czech na ofensywny hokej. Wszyst-
kie cztery formacje siały duży po-
płoch w defensywie gospodarzy. 

Stalownicy wyszli na prowadzenie 
z kija Ondřeja Šedivego, który po 
meczu nie krył dużego zadowole-
nia. Zarówno z liczby minut spę-
dzonych na tafli, jak też dobrej gry 
całego zespołu. 

– Wiedziałem, że stać nas na ko-
lejny świetny mecz. Pod względem 
taktycznym byliśmy przygotowani 
w stu procentach, na placu gry też 
szybko zaczęliśmy dyktować wa-
runki. Gospodarze, oprócz garstki 
minut w trzeciej tercji, mieli nie-
wiele do powiedzenia – zaznaczył 
32-letni Šedivý, który spotkanie 
w Karlowych Warach rozpoczął 
w czwartej formacji, obok Arona 
Chmielewskiego i Romana Sztur-
ca. Podopieczni trenera Václava 
Varadi zakończą wyjazdowe mi-
ni-tournée w najbliższy czwartek 
na stadionie Luďka Čajki w Zlinie. 
Pojedynek z nielubianym przeciw-
nikiem z miasta Bati rozpoczyna 
się o godz. 17.30. Šedivý wietrzy 
kolejną wygraną. – Zamierzamy 
dalej grać swoje. To, co działa ide-
alnie, niech działa w dalszym cią-
gu – zadeklarował napastnik, któ-
ry do składu Stalowników przebił 
się w tym sezonie z partnerskiego 
klubu we Frydku-Mistku. 

PILZNO – 
WITKOWICE 3:2 (d)
Tercje: 0:1, 2:0, 0:1 – 1:0. Bramki i 
asysty: 25. Blomstrand (Čerešňák), 
28. Bulíř (Thorell, Blomstrand), 
63. Bulíř (Čerešňák) – 17. Krenže-
lok (Lakatoš, Bukarts), 58. Koch 
(Marosz).  Witkowice: Stezka – 
Solowjew, R. Polák, Galvins, J. 
Stehlík, Koch, L. Kovář, Plášil – L. 
Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – R. 

Bondra, Dej, M. 
Kalus – Bukarts, 
Marosz, Fridrich 
– Krejsa, Chlán, 
Lednický. 

Hokeiści Wit-
kowic pragnęli 
w niedzielę na-
wiązać do dobrej 
gry ze Spartą 
Praga (3:2 w pią-
tek). Wynik na 
tafli Pilzna padł 
identyczny, tyle 
że na korzyść 
g o s p o d a r z y , 
którzy zwycię-
żyli golem w 
dogrywce. Bulíř 
w 63. minucie 
w y k o r z y s t a ł 
okres przewagi 
liczebnej, roz-
bijając zmęczoną 
ostrawską defensywę bramką na 
wagę dwóch punktów. Komentarz 
Radka Philippa, drugiego trene-
ra HC Witkowice Ridera, sprawia 
wrażenie, że gościom pasował w 
niedzielę nawet punkt za remis w 
regulaminowym czasie gry. – Bar-
dzo często graliśmy w osłabieniu, 
dlatego myślę, że punkt zdobyty w 
Pilźnie w kontekście całej gry jest 
na wagę złota – zaznaczył Philipp. 
W meczu prowadzonym w ostrym, 
męskim stylu, o mało nie ucierpiał 
poważnie witkowicki obrońca Ro-
man Polák. – To był brutalny faul 
ze strony gospodarzy, o dziwo bez 
kary – dodał Philipp. 
Lokaty: 1. Trzyniec 58, 2. Hradec 
Kralowej 51, 3. Pardubice 42,… 12. 
Witkowice 29 pkt. W następnej 
kolejce: Witkowice – Ołomuniec 

(środa, 17.30), Zlin – Trzyniec 
(czwartek, 17.30). 

CHANCE LIGA

HAWIERZÓW – 
UJŚCIE n. Ł. 2:3 (d)
Tercje: 1:0, 1:0, 0:2 – 0:1. Bramki i 
asysty: 2. J. Doktor (Kadeřávek), 26. 
Dostálek (Hudeček, M. Hlaváč) – 44. 
Štěpán Bláha (Vladimír Brož, Vrdlo-
vec), 45. E. Mareš  (Vladimír Brož, 
Vrdlovec), 65. Vladimír Brož (Štěpán 
Bláha). Hawierzów: Dolejš – Chro-
boček, Kadeřávek, M. Hlaváč, T. 
Pastor, Lytvynov, Korím – Maruna, 
Pechanec, L. Bednář – Dostálek, Hu-
deček, J. Doktor – Paś, Handl, Š. Kra-
tochvil – Severa, Mrva, M. Hrubec.

FRYDEK-MISTEK – 
UJŚCIE n. Ł. 3:4 (k)
Tercje: 1:0, 1:0, 1:3 – 0:0. Bram-
ki i asysty: 7. Martynek (Kofroň, 
Klimša), 26. Matyáš (Komorski, 
Łyszczarczyk), 49. Christov – 47. Š. 
Havránek (Trávníček, Vrdlovec), 
52. Vl. Brož (Vrdlovec, Trávníček), 
60. Š. Havránek (D. Soukup, J. 
Žolobov), dec. karny D. Soukup. 
F-M: Baroš – Ciura, Teper, Zbořil, 
J. Michálek, Krenželok, Matyáš, 
Zahradníček – Kofroň, Peterek, 
Martynek – Łyszczarczyk, Komor-
ski, Klimša – Christov, Bartoš, Král 
– Goiš, Matiaško, Blaško.
Lokaty: 1. Trzebicz 52, 2. Litomie-
rzyce 45, 3. Wsecin 41,… 10. Frydek-
Mistek 30, 16. Hawierzów 18 pkt. W 
następnej kolejce: Frydek-Mistek 
– Hawierzów (sobota, 17.00).   

• W czwartej trzynieckiej formacji nie zabrakło na 
tafli Karlowych Warów polskiego napastnika Arona 
Chmielewskiego. Fot. ALEŠ BEDLÍK
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CO W TEATRZE

SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: 
Neuvěřitelná cesta levé ponožky 
(23, godz. 10.00).
 WĘDRYNIA: Čert a Káča (24, 
godz. 18.00).

CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: Trolle (24, 
godz. 13.30); Śnieżka i fantastyczna 
siódemka (24, godz. 16.30); Zbožňo-
vaný (25, godz. 16.30); Dom Gucci (25, 
godz. 18.30); TRZYNIEC – Kosmos: 
Boticelli (23, godz. 17.30); Paryż, 13. 
dzielnica (23, godz. 20.00); Přání 
Ježíškovi (24, godz. 17.30); Beskyd-
ská sedmička: 95 kilometrů, které ti 
změní život (24, godz. 20.00); Jedině 
Tereza (25, godz. 10.00); Encanto (25, 
godz. 17.30); King Richard: Zwycię-
ska rodzina (25, godz. 20.00); KAR-
WINA – Centrum: Přání Ježíškovi 
(23, godz. 17.30); Aline (23, godz. 
20.00); Zbožňovaný (24, godz. 15.00); 
Rodzinka rządzi (24, godz. 17.30); 
Hrana zlomu (24, godz. 20.00); Ada 
(25, godz. 18.00); Nie czas umierać 
(25, godz. 18.00); HAWIERZÓW – 
Centrum: Piotruś Królik 2. Na gi-
gancie (23, 24, godz. 17.00); Drodzy 
Towarzysze! (23, godz. 18.00); Diuna 
(23, godz. 19.30); Láska na špičkách 
(24, godz. 18.00); Kurier francuski 
z Liberty (24, godz. 19.30); Encasto 
(25, godz. 17.00); Přání Ježíškovi (25, 
godz. 18.00); Dom Gucci (25, godz. 
19.30); CIESZYN – Piast: Ron Uster-
ka (23-25, godz. 15.00); Pitbull (24, 25 
godz. 17.15); Bo we mnie jest seks (23, 
godz. 17.15).

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

BRATYSŁAWIANIE! – Zapraszamy 
na kolejną „Mikołajówkę” absolwen-
tów uczelni bratysławskich, która 
odbędzie się w piątek 3. 12. o godz. 
17.00 „Na Fojtstwiu” w Oldrzychowi-
cach. Z powodów organizacyjnych 
prosimy o potwierdzenie udziału 
najpóźniej do piątku 26. 11. Mamy 
nadzieję, iż przyjemnie będzie spo-
tkać się po dłuższej przerwie. Ser-
decznie zapraszają organizatorzy.

CZ. CIESZYN – Biblioteka Miejska 
przy ul. Havlíčka 6 zaprasza do 
„Avionu” w czwartek 25. 11. o godz. 
17.00 na prelekcję Dariusza Cyme-
rysa pt. „Spacery po niebie”. Wej-
ściówki 40 kc. Rezerwacja miejsc 
obowiązkowa pod nr. tel. 558 711 
961 lub noiva@noiva.tesin.cz.
JABŁONKÓW – W ramach Kierma-
szu Książki Polskiej w Domu PZKO 
w sobotę 27. 11. o godz. 17.00, po 
uroczystym otwarciu Kiermaszu, 
odbędzie się spotkanie z autorką 
powieści Danutą Chlup. Zaprasza-
ją Zarząd MK PZKO w Jabłonkowie 
oraz gospodarz „Kawiarenki pod 
Pegazem” Stanisław Gawlik
KARWINA – Uwaga! Oddział Li-
teratury Polskiej Biblioteki Re-
gionalnej informuje, iż  w tym 
tygodniu z powodu pogarszającej 
się sytuacji epidemiologicznej nie 
odbędą się uprzednio zaplanowa-
ne imprezy: warsztaty twórcze pt. 
„Zrób sobie wianek adwentowy” 
oraz koncert uczestników  prze-
glądu śpiewaczego „Stonawska 
Barborka”. Z góry dziękujemy 
za zrozumienie. Kontakt e-mail: 
polske@rkka.cz, tel. 596 312 477.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 23. 11. o godz. 15.00.
STOWARZYSZENIE ELEKTRO-
TECHNIKÓW POLSKICH w RC – 
Zaprasza członków i sympatyków 
w czwartek 25. 11. o godz. 15.30 do 
biura „Emtestu” w Cz. Cieszynie 
przy ul. Grabińskiej 1951/50c na 
prelekcję Bogusława Kalety pt. 
„Matematyka – niezbędne narzę-
dzie elektrotechniki”.
ORŁOWA-LUTYNIA – MK PZKO 
zaprasza do Domu PZKO na „Świ-
niobicie” połączone z kiermaszem 
polskiej książki i sprzedażą robótek 
ręcznych dzieci szkolnych. Impre-
za odbędzie się w piątek 26. 11. w 
godz. 14.00-19.00 oraz w sobotę 
27.  11. od 10.00 do 16.00. Prosimy 

o przestrzeganie aktualnych obo-
strzeń epidemiologicznych.
PTTS „BŚ” – 27. 11. zaprasza na 
uroczyste, jubileuszowe spotka-
nie do Domu PZKO „Czytelnia” w 
Wędryni. Początek o godz. 15.00. 
W programie przewidywany jest 
chrzest naszej publikacji jubile-
uszowej oraz wyróżnienie najbar-
dziej aktywnych członków. Jubile-
uszową publikację będzie można 
zakupić na miejscu, do dyspozycji 
będą również u rejonowych kalen-
darzyki i znaczki członkowskie na 
rok 2022. Przypominamy o prze-
strzeganiu aktualnych covidowych 
obostrzeń i zakazów! Udział możli-
wy tylko za okazaniem potwierdze-
nia o zaszczepieniu lub dla ozdro-
wieńców.
TRZYNIEC-OSIEDLE – MK PZKO 
Trzyniec-Osiedle, PSP Trzyniec 
przy ul. Dworcowej zapraszają na 
Wielki kiermasz książki dnia 25. 11. 
w godz. 8.00-17.00 w pomieszcze-
niach szkoły.
WĘDRYNA – Komitet organizacyj-
ny przypomina, iż w dniu 10. 12. o 
godz. 16.00 w Wędryni „Na Źró-
dlanej” odbędzie się konferencja 
na temat „Konfl ikt polsko czeski 
w świetle wojny gruzińsko armeń-
skiej w 1918 r.” Prosimy o dostoso-
wanie się do obowiązującej aktual-
nie sytuacji epidemicznej.

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 
7.  12. wystawa pt. „Gustaw Fierla, 
życie i twórczość”. Czynna od wtor-
ku do piątku w godz. 8.00-15.00. 
PAŃSTWOWE POWIATOWE AR-
CHIWUM KARWINA, Fryštátská 
55, Karwina-Frysztat: do 31. 12. 
wystawa pt. „Z  trógły naszej star-
ki”. Czynna: po, wt, śr, pt: w godz. 
8.00-14.00.
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Janusz Bittmar, bittmar@glos.live • Redaktorzy terenowi: Danuta Chlup, danuta.chlup@glos.live • Łukasz Klimaniec, klimaniec@glos.live • Szymon Brandys, brandys@glos.live • Foto-
reporter: Norbert Dąbkowski, dabkowski@glos.live • Doradca ds. reklamy: Beata Schönwald, beata.schonwald@glos.live • Projekt makiety: Jacek Utko • Telefony: sekretariat/centrala 
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38-9, 225 99 Praha 3. Zamówienia: www.periodik.cz, e-mail: postabo.prstc@cpost.cz • Reklamacje tel. 800 300 302 • Kolportaż: PNS, a.s. • Druk: CZECH PRINT CENTER a. s. Na Rovince 876, 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

GŁ-702

Dziś, 23 listopada 2021, obchodziłaby 100. rocznicę 
urodzin nasza Mama 

OTYLIA CHWAJOŁ
z Orłowej-Lutyni

zaś 25 listopada minie 13. rocznica Jej śmierci.
Z szacunkiem i miłością wspominają syn i córka z ro-
dzinami. GŁ-700

Można odejść na zawsze, aby stale być blisko.
 ks. Jan Twardowski

Dnia 21 listopada minęła 14. rocznica śmierci naszego 
Kochanego

śp. WŁADYSŁAWA GRYCZA
z Trzyńca

Wszystkich, którzy Go znali, o chwilę wspomnień i ci-
chą modlitwę proszą najbliżsi. GŁ-692

WSPOMNIENIA

Znajdź nas 
na YouTubie

�

Firma FAKRO CZECH s.r.o. 
poszukuje odpowiedzialnej i ambitnej osoby na stanowisko:

PRACOWNIK DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA
Miejsce pracy: Czeski Cieszyn
Wymagania:

 � wykształcenie średnie (najlepiej kierunek ekonomiczny)
 � znajomość języka polskiego i czeskiego w słowie i piśmie (warunek) 
 � umiejętność współpracy w kolektywie
 � odpowiedzialność w działaniu
 � dobra znajomość obsługi komputera (warunek)

Zakres obowiązków
 � obsługa klienta 
 � komunikacja z centralą w Polsce
 � fakturowanie
 � realizacja zamówień

Oferujemy: 
 � ciekawą pracę w szybko rozwijającej się stabilnej firmie
 � odpowiednie wynagrodzenie i firmowe benefity
 � sick days

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.
Oferty z życiorysem zawodowym prosimy przesyłać na adres: 

mariola.studnicka@fakro.cz z dopiskiem CZ/112022.
W ofercie prosimy o zamieszczenie klauzuli o ochronie danych osobowych. 

 GŁ-675
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PROGRAM TV

Wykład MUR-u odbędzie się w czwartek 25. 11. o godz. 17.00 w salce Centrum Polskiego przy 
ul. Strzelniczej w Czeskim Cieszynie. Na temat „Polsko-czeskie pogranicze językowe” mówić 
będzie J. Muryc z Uniwersytetu Ostrawskiego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 
prosimy o rezerwację pod numerem 705 114 048 lub e-mailem mur.pzko@gmail.com. Prosimy 
również o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych.

WTOREK 23 LISTOPADA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.10 Śladami gwiazd 10.35 Przygo-
dy kryminalistyki (s.) 11.25 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Wszystko, co 
lubię 14.40 Najlepszy skok w życiu 
(film) 16.10 Krok od nieba (s.) 17.10 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce (s.) 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.15 Szkoda 
miłości 21.40 Cyrk Bukowsky (s.) 
22.35 Niezwykłe losy 23.30 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.) 0.15 Krymi-
nolog (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.25 Cesarz-smok i jego terako-
towa armia 10.10 Powołanie: królowa 
10.55 Niesamowite zwierzęce rodzi-
ny 11.50 Kukułka 12.20 Nie poddawaj 
się plus 12.45 Nie poddawaj się 13.15 
Pod powierzchnią – 100 lat wydziału 
archeologii 13.45 Wojna w powietrzu 
1914-1916 14.35 Historia czeskiej żyw-
ności 15.00 Odkrywanie świata 15.55 
Królestwo natury 16.20 Manu i Ma-
ciej podróżują po południowych Wło-
szech 16.50 Dzika Alaska 17.40 Kon-
no po Czechach 18.10 Afryka 19.00 
Na rowerze 19.10 Magazyn chrześci-
jański 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Długi, Szeroki i 
Krótkowidz (teatr) 21.35 Gwałt pod 
skórą 22.30 100 cudów świata 23.30 
Ludzkość: nasza wspólna historia 
0.15 W imię ojczyzny (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości 12.25 Krok 
za krokiem (s.) 12.45 Ogólniak (s.) 
14.00 Dowody zbrodni (s.) 15.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 Po-
ścig 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 MasterChef 
Czechy 21.40 Pojedynek na talerzu 
22.50 Weekend 23.50 CSI: Kryminal-
ne zagadki Miami (s.) 1.40 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Wilk i zając (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.20 M.A.S.H. (s.) 8.50 Gwiaz-
dy nad głową (s.) 10.05 Grubasy 11.25 
Strażnik Teksasu (s.) 12.25 Gliniarz i 
prokurator (s.) 13.30 Policja Hamburg 
(s.) 14.30 Powrót komisarza Rexa (s.) 
15.40 Tak jest, szefie! 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Slunečná (s.) 21.35 7 przypad-
ków Honzy Dědka 23.55 Tak jest, 
szefie! 1.10 Policja w akcji 2.10 Powrót 
komisarza Rexa (s.). 

ŚRODA 24 LISTOPADA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba 
(s.) 10.00 13. komnata Jana Bendiga 
10.30 Ratownicy (s.) 11.25 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 StarDance XI… 
Kiedy gwiazdy tańczą 15.50 Krok od 
nieba (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.15 Przygody 
kryminalistyki (s.) 21.10 Cyrk Bukow-
sky (s.) 22.00 Hercule Poirot (s.) 22.55 
Komicy na piątkę 23.50 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Rosja z lotu 
ptaka 9.15 Dzika Alaska 10.10 Melo-
dia podziemi (film) 11.55 Obywatel 
Kinsky 12.20 Ludzkość: nasza wspól-
na historia 13.05 Wewnątrz SS 13.50 
Tajemnice II wojny światowej 14.45 
Przedsiębiorcy w kwarantannie 15.40 
Wędrówki wodniaków 15.55 Tsunami 
na Jeziorze Genewskim 16.50 Tele-
wizyjny klub niesłyszących 17.20 Le-
gendarne olbrzymie budowle Francji 
18.15 Starożytne budowle 19.15 Babel 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Błękitna krew 21.00 Stro-
ny rodzinne 21.35 Manu i Maciej po-
dróżują po południowych Włoszech 
22.05 Czeskie Expo w Dubaju 22.35 
Wielka wojna ojczyźniana 23.25 Lot-
nicze katastrofy 0.10 River (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica 
(s.) 9.35 MasterChef Czechy 10.55 Po-

ścig 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.25 Krok za krokiem 
(s.) 12.45 Ogólniak (s.) 14.00 Dowody 
zbrodni (s.) 15.00 CSI: Kryminalne za-
gadki Miami (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.30 Pościg 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 MasterChef Czechy 21.55 Małe 
miłości 23.00 Policja Chicago (s.) 
23.55 CSI: kryminalne zagadki Miami 
(s.) 1.45 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.20 Wilk i zając (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 Slunečná 
(s.) 10.05 7 przypadków Honzy Ded-
ka 11.25 Strażnik Teksasu (s.) 12.25 
Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 Policja 
Hamburg (s.) 14.30 Powrót komisa-
rza Rexa (s.) 15.40 Tak jest, szefie! 
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogo-
da 19.55 Showtime 20.15 1. misja (s.) 
21.35 Show Jana Krausa 23.50 Tak 
jest, szefie! 1.00 Policja w akcji. 

CZWARTEK 25 LISTOPADA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
9.55 Obcy ludzie (film) 11.00 Wszyst-
ko, co lubię 11.25 AZ kwiz 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Ale numer (film) 14.55 
Zawodowcy (s.) 15.50 Krok od nieba 
(s.) 16.45 Wszystko, co lubię 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.15 Szkoda miłości 
21.40 Pr. dyskusyjny 22.35 Gejzer 
23.10 Na tropie 23.35 Komisarz Mon-
talbano (s.) 1.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Południowy 
Pacyfik 9.20 Afryka 10.10 Tsunami 
na Jeziorze Genewskim 11.05 Gejze-
ry i eliksiry 11.45 Tajemnice II wojny 
światowej 12.40 Charles de Gaulle, 
lotniskowiec przyszłości 13.40 Cu-
downa planeta 14.30 Wyprawa z Celi-
ne Cousteau 15.25 Historie XX wieku 
15.55 Europa dziś 16.25 Odkrywanie 
świata 17.20 Kolumbia i jej kolonialne 
miasta 18.15 Zielnik 18.45 Auto Moto 
Świat 19.15 Przez ucho igielne 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Trzydzieści lat lady Diany 
20.55 Konno po Czechach 21.25 Be-
deker 21.55 Świat w płomieniach (s.) 
23.00 Bitwa o Brytanię 0.00 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.30 Ulica 
(s.) 9.25 MasterChef Czechy 10.55 Po-
ścig 12.00 Południowe wiadomości 
12.25 Krok za krokiem (s.) 12.45 Ogól-
niak (s.) 14.00 Dowody zbrodni (s.) 
15.00 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.30 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Pan profesor (s.) 21.30 Ślub od pierw-
szego spojrzenia 22.55 Gwiezdne 
życie 23.30 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 1.20 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Wilk i zając (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 1. misja 
(s.) 10.25 Show Jana Krausa 11.30 
Strażnik Teksasu (s.) 12.30 Gliniarz i 
prokurator (s.) 13.30 Policja Hamburg 
(s.) 14.30 Powrót komisarza Rexa (s.) 
15.40 Tak jest, szefie! 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Slunečná (s.) 21.35 Incognito 
22.45 Gafy (s.) 23.55 Tak jest, szefie! 

POLECAMY

• Cesarz-smok i jego terakotowa 
armia
Wtorek 23 listopada, 
godz. 9.25  
TVC 2

• Kolumbia i jej kolonialne miasta
Czwartek 25 listopada, 
godz. 17.20  
TVC 2

• Wewnątrz SS
Środa 24 listopada, 
godz. 13.05  
TVC 2

Największa miłość na świecie zgaśnie,
gdy serce matki na zawsze zaśnie.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 18. 11. 
2021 niespodziewanie zmarła w wieku 91 lat nasza Ko-
chana Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia, Ciocia 
i Kuzynka

śp. ANNA BRACHACZKOWA
z domu Rusz,

zamieszkała w Bystrzycy pod nr. 861
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w środę dnia 24. 11. 2021 o godz. 
14.00 w kościele ewangelickim w Bystrzycy. Po obrzędzie udamy się na 
miejscowy cmentarz. Zasmucona rodzina. GŁ-696

Niech Ci szumią białe brzozy,
płacze czasem jarzębina,
i skowronek niech Ci śpiewa,
bo świat często zapomina.
W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 15 listopada 
2021 zmarł po długiej chorobie w wieku 97 lat nasz Ko-
chany Ojciec, Dziadek, Pradziadek, Brat i Wujek

śp. TADEUSZ JUDASZEWICZ
zamieszkały w Trzyńcu

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbył się w bliskim kręgu 
rodzinnym. Zasmucona rodzina. GŁ-694

Ucichło na zawsze serce szlachetne,
zgasł w Twoich oczach blasku świt,
ciężko nam będzie bez Ciebie tutaj,
ciężko nam będzie bez Ciebie żyć.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 
19 listopada 2021 zmarła po krótkiej i ciężkiej chorobie 
w wieku 78 lat nasza Kochana Mama, Babcia, Prabab-
cia i Ciocia

śp. ELŻBIETA SIUDOWA
zamieszkała w Suchej Górnej

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się we w czwartek 25. 11. 2021 o godz. 
14.30 z kościoła rzymskokatolickiego w Suchej Górnej. W smutku po-
grążona rodzina. GŁ-699

W głębokim smutku zawiadamiamy wszystkich krew-
nych i znajomych, że dnia 20 listopada opuściła nas na 
zawsze w wieku 91 lat nasza Kochana Mamusia, Bab-
cia i Prababcia

śp. OLGA WACŁAWIKOWA
z Orłowej

Ostatnie pożegnanie Drogiej Zmarłej odbędzie się 
w piątek 26 listopada o godz. 13.00 w kościele ewange-
lickim w Orłowej. W smutku pogrążona rodzina. GŁ-701

Tułaczka moja już dobiegła kresu,
dla moich oczu słońce ziemi zgasło.
W Tobie, mój Panie, znajdę pokój wieczny,
Ty będziesz dla mnie niegasnącym światłem.

W głębokim żalu zawiadamiamy, że w wieku 91 lat zmarła nasza Na-
jukochańsza Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia, Siostra, Szwagier-
ka, Potka i Ciocia

śp. HILDEGARDA CACHLOWA
z Karwiny

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 26 listopada 2021 o godz. 
13.30 w kościele parafialnym w Karwinie-Frysztacie, po czym zwłoki 
Drogiej Zmarłej zostaną złożone na cmentarzu w Karwinie-Kopalniach.
W smutku pogrążona rodzina. GŁ-698

Dnia 23. 11. przed trzydziestu laty zmarła 

śp. ANNA KOCH 
z Trzyńca-Osówek

W roku 2019 przypomnieliśmy sobie Jej setną rocznicę 
urodzin.
Wszystkich, którzy Ją znali i zachowali w pamięci, 
o chwilę wspomnień prosi syn z rodziną.
 GŁ-690

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI
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UŚMIECHNIJ SIĘ LOGOGRYF

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zo-
stanie rozlosowana książka. Rozwiązania 

prosimy przesyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
ich nadsyłania upływa w piątek 3 grudnia 2021 r. 
Nagrodę z 9 listopada otrzymuje Janina Procházka 
z Karwiny-Mizerowa. Autorem dzisiejszych łamigłó-
wek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 9 listopada: 
RABSZTYN 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
z 9 listopada: 1. OKNO 2. KUTER 3. NERON 4. ORNE 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 9 listopada: 1. STER 2. TOMBA 3. EBOLA 4. RAAB
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 9 listopada: SIARKI

Rozwiązaniem logogryfu jest nazwa miasta wydzielonego z rejonu na Ukrainie, w obwodzie tarnopol-
skim, znajdującego się u podnóża Wzgórz Krzemienieckich na Wołyniu. Było ono  dawniej miastem kró-
lewskim Korony Królestwa Polskiego, położonym w połowie XVII wieku w województwie wołyńskim.

1. arystokratka lub daszek na wystawą sklepową
2. kupowana w rybnym, najczęściej jako wędzona
3. długi nóż używany do wycinania trzciny i buszu
4. przeciwieństwo ducha
5. morze między cieśninami Bosfor a Dardanele
6. karmi prosięta
7. bogini utożsamiana z grecką Ateną

8. tam wytwarza się monety i medale
9. miniatura, model budynku w pomniejszeniu
10. Cindy Crawford lub Naomi Cambell na wybiegu
11. zarządzał nią margrabia, np. Brandenburgia

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
MARCHIA, MINERWA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

M M M M M M M M M M M

A A A A A A A A A A A

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. niewiele, malutko
2. orzeł po niemiec-

ku lub uczeń 
Freuda

3. inaczej główka
4. czynność poprze-

dzająca wiosenny 
siew

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
ADLER

Pionowo i poziomo 
jednakowo: 

1. czarnoskóry bo-
hater „W pustyni i 
w puszczy”

2. potocznie: admi-
nistrator zarzą-
dzający systemem 
informatycznym 

3. niewielka lina
4. w mitologii asy-

ryjskiej: córka 
boga burzy

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: INAR

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem logogryfu jest aforyzm Stanislawa Jerzego Leca  (ur. 6 marca 1909 we Lwowie, zm. 7 
maja 1966 w Warszawie) – polskiego poety, satyryka i aforysty:
„Myśl się nie dezaktualizuje, jedynie świat, do którego się...”

1.-4. mebel w formie skrzyni z szufla-
dami

3.-6. imię aktora Fettinga lub pisarza 
Niziurskiego

5.-8. bada budowę organizmów żywych
7.-10. odkrywcza myśl, zamierzenie
9.-12. element klarnetu, saksofonu, 

trąbki
11.-2. badacz flory i fauny

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ANATOM
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