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Najlepsze hasło  
to »PZŚ Hutnik«
WYDARZENIE: Konkurs na najlepsze artykuły w polskiej Wikipedii dotyczące Śląska Cieszyńskiego oraz 
związane z tym regionem zdjęcia załadowane do Wikimedia Commons ma swoich zwycięzców. Laureatką została 
m.in. Małgorzata Helena Rudzińska, uczennica Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie. 
Nagrodzona została za stworzenie hasła Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik”. 

Beata Schönwald

E
d y t o w a n i e 
nowych lub 
rozbudowywa-
nie już istnie-
jących haseł 
w Wikipedii, 
których wspól-

nym mianownikiem jest Śląsk 
Cieszyński, było treścią projektu 
„Śląsk Cieszyński w Wikipedii”, 
który ruszył pod koniec września 
br. z inicjatywy Centrum Pol-
skiego przy Kongresie Polaków 
w RC i we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Wikimedia Polska. 
Młodzież z trzech polskich szkół 

podstawowych i dwóch średnich 
po obu stronach Olzy uczestni-
czyła w warsztatach, na których 
uczyła się edytowania artykułów 
w Wikipedii, a w czasie space-
ru po Cieszynie robiła zdjęcia. 
Efekty ich starań – 63 artykuły i 
308 plików graficznych – zostały 
poddane później ocenie facho-
wego jury pod kierownictwem 
Klary Sielickiej-Baryłki, w skła-
dzie: Jacek Durski, Maria Wero-
nika Kmoch, Krzysztof Imbie-
rowicz i Marcin Wieczorek. To 
wyłoniło zwycięzców.

Nagrody za najlepsze nowo 
utworzone hasło i najlepszy wkład 
edycyjny w polskojęzycznej Wiki-
pedii jury przyznało użytkownicz-

ce „Anii2021”, będącej uczennicą 
Liceum Ogólnokształcącego Towa-
rzystwa Ewangelickiego (LOTE) w 
Cieszynie za hasło „Żywotek” oraz 
użytkowniczce „Włosia” z Polskie-
go Gimnazjum w Czeskim Cieszy-
nie za hasło „PZŚ »Hutnik«”. – To 

nowo utworzone hasło uzupełnia 
kategorię polskich chórów w Wiki-
pedii o zespół działający już od pra-
wie 70 lat na Śląsku Cieszyńskim. 
W artykule widać włożoną od po-
czątku pracę autorki w opanowa-
nie zasad edytowania w Wikipedii, 

zastosowanie bardziej zaawanso-
wanych działań technicznych, jak 
poprawne linkowanie, wstawianie 
infoboksu, prawidłowe dodawanie 
przypisów itp.  

 Ciąg dalszy na str. 3

10 000
koron to łączna wartość bonów do sklepów elektronicznych, które zostaną 
wręczone laureatom pięciu głównych nagród – dwóch w kategorii edytowa-
nia artykułów, a trzech w kategorii fotografii. Prócz nich zostanie rozdanych 
dziesięć okolicznościowych monet dwuzłotowych wykonanych z nordyckiego 
złota, przedstawiających rotundę św. Mikołaja w Cieszynie, oraz inne upominki 

• Pod koniec września młodzież uczyła się edytowania haseł. Obecnie wiele z 
nich jest już w Wikipedii. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Zeman desygnował Fialę na premiera 

Prezydent RC Miloš Zeman 
desygnował w niedzielę 
Petra Fialę z Obywatelskiej 
Partii Demokratycznej na 

nowego premiera. Ze względu na 
fakt, że prezydent jest zarażony 
koronawirusem, część sali, w której 
przebywał, została oddzielona od 
reszty pleksiglasem i przypomina-
ła szklaną witrynę. Dekret, który 
Zeman podpisał już w sobotę, zo-
stał zdezynfekowany za pomocą 
promieni ultrafioletowych.

– Sam kiedyś przez cztery lata 
piastowałem tę funkcję i kierowa-
łem się dwiema zasadami: należy 
szanować ludzi, którzy coś w życiu 

osiągnęli i nie szanować gaduł, któ-
rych pracy nie widać, ale za to lubią 
radzić innym, jak mają pracować – 
powiedział prezydent po mianowa-
niu szefa rządu. 

Zagraniczne media określiły ce-
remonię jako niestandardową, nie-
zwykłą, smutną. „Rzeczpospolita” 
skomentowała, że transmisja z Lan 
przypominała scenę z filmu science 
fiction. Niemiecki „Bild” napisał, 
że Zeman wykonywał urząd prezy-
dencki w „skrzyni z pleksiglasu”. 

Nowy premier Petr Fiala urodził 
się w 1964 roku w Brnie. Jest politolo-
giem i wykładowcą uniwersyteckim, 
byłym rektorem Uniwersytetu Masa-

ryka. Od 2014 roku stoi na czele ODS, 
w latach 2017-2021 był wicemarszał-
kiem Izby Poselskiej Parlamentu RC. 

Centroprawicowy gabinet Fiali 
będzie się składał z ministrów ko-
alicji SPOLU (ODS, KDU-ČSL i TOP 
09), Piratów oraz STAN. Wczoraj 
Starostowie ogłosili, że zamiast 
Věslava Michalika, którego kandy-
daturę wycofano ze względu na jego 
podejrzane machinacje biznesowe, 
kandydatem na ministra przemysłu 
i handlu został Jozef Síkela, inwe-
stor i długoletni członek kierownic-
twa Erste Group.  (dc)

 Ciąg dalszy na str. 3
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Jan Pačes, 
genetyk molekularny, o możliwych niebezpiecznych 
mutacjach koronawirusa

CYTAT NA DZIŚ

•••
W Izraelu, który bardzo intensywnie walczy 

z pandemią, odbyło się już ćwiczenie obrony 

cywilnej i wojska, jak reagować na sytuację 

pojawienia się wariantu, który wyraźnie 

pogorszyłby sytuację w szpitalach lub nie 

reagował na przeciwciała

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

K
iermasze książki należą do najprzyjemniejszych 
wspomnień, jakie mam z okresu, kiedy chodziłam do 
szkoły. Wówczas, w latach 70. i 80., Kiermasz Polskiej 
Książki odbywał się w wielu miejscowościach na Za-
olziu, a przynajmniej tak wnioskuję z faktu, że należał 
do tradycji także w mojej rodzinnej Suchej Górnej. Za-

wsze kochałam książki, jako dziecko i nastolatka nałogowo czytałam, 
z każdego kiermaszu wracałam zatem zaopatrzona w nową lekturę. 

Jako ciekawostkę dodam, że w tamtych czasach była prowadzona w 
naszej szkole, raz w roku, także sprzedaż książek rosyjskich. Lubiłam 
wówczas kupować „magiczne” książeczki do kolorowania, w których 
wystarczyło obrazek przejechać pędzlem zanurzonym w wodzie i 
kolory same „wychodziły”. W Czechosłowacji ani w Polsce takich 
kolorowanek nie produkowano, zatem w tym przypadku (w innych 
niekoniecznie) Związek Radziecki faktycznie przodował. 

Ale wróćmy do wędrownych Kiermaszów Polskiej Książki, organizowa-
nych obecnie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki i Księgar-
nię u Wirthów. Choć czasy się zmieniły i w pewnym stopniu zmieniły się 
także formy sprzedaży, myślę, że na Zaolziu nadal mają one ważną rolę 
do spełnienia. Zwłaszcza w tych miejscowościach, które leżą dalej od 
Czeskiego Cieszyna i Cieszyna, gdzie w polskojęzyczną literaturę można 
zaopatrzyć się na miejscu w księgarniach stacjonarnych. Popularna dziś 
sprzedaż internetowa niewiele w tym przypadku pomaga. Książki zamó-
wione w polskich księgarniach internetowych są dostarczane wyłącznie 
pod polskie adresy i do polskich paczkomatów. Są co prawda czeskie 
e-shopy (chociażby „Megaknihy”), które dostarczają także polskie tytuły 
na terenie RC, ale – jak się osobiście przekonałam – oferta jest bardzo 
ograniczona, a na dostawę trzeba z reguły długo czekać. 

Cieszę się zatem, że w Jabłonkowie ponownie odbył się Wielki Kier-
masz Polskiej Książki, że polską lekturę, przede wszystkim pozycje 
dla dzieci i młodzieży, można było nabyć w Lesznej Dolnej, Trzyńcu, 
Orłowej, że Księgarnia u Wirthów zawita także do małej podgórskiej 
szkoły w Koszarzyskach.  

ZDANIEM... Danuty Chlup

danuta.chlup@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BYSTRZYCA
Z powodu natężenia prac 
budowlanych przed dwor-
cem kolejowym doszło 
do zmiany w organizacji 
transportu autobusowego. 
Przystanek „stacja kolejowa” 
został połączony z przystan-
kiem „centrum”. W praktyce 
oznacza to, że osoby, które 
zamierzają dojechać auto-
busem na dworzec, muszą 
wysiąść w centrum i niedu-
żą odległość dzielącą ich od 
stacji przejść na piechotę 
chodnikiem obok sklepu 
Tesco. Zmiana będzie obo-
wiązywała do 12 grudnia. 
 (dc)

HAWIERZÓW
W mieście otwarto dwie 
nowe hale do tenisa, jedną 
w Szumbarku, drugą w Ży-
wocicach. Koszty budowy 
obu wyniosły 50 mln koron. 
Mają służyć zarówno teni-
sistom aktywnie uprawiają-
cym sport, jak i mieszkań-
com, którzy chcą pograć w 
tenisa rekreacyjnie. Budowa 
obu obiektów sportowych 
była częścią „Planu rozwoju 
sportu na terenie miasta 
Hawierzowa w latach 2018-
2025”. Inwestycje zostały 
sfinansowane z własnych 

środków 
klubów spor-
towych, budżetu 
miasta i dotacji Mini-
sterstwa Szkolnictwa, 
Młodzieży i Wychowania 
Fizycznego.  (dc)

STONAWA
Bieżące utrzymanie 
Domu PZKO spadło na 
barki gminy, która jest wła-
ścicielem budynku. Przed-
siębiorca, który wynajmował 
obiekt i prowadził w nim 
restaurację, zrezygnował 
z działalności po trudnym 
okresie lockdownu, kiedy 
nie można było urządzać 
żadnych większych imprez 
i jego dochody drastyczne 
spadły. Władze gminy na 
razie nie ogłaszają przetargu 
na nowego najemcę, zdając 
sobie sprawę, że w obecnej 
sytuacji trudno będzie zna-
leźć chętnych. MK PZKO 
i inne organizacje nadal 
korzystają z budynku. Gmina 
pokrywa koszty utrzymania 
nieruchomości, takie jak 
ogrzewanie. Restauracja jest 
nieczynna.  (dc) 

TRZYNIEC
Dobiega końca reali-
zowane od 2019 roku 
wzmacnianie brzegów 
Lesznicy. Celem prac jest 
obniżenie ryzyka powodzi i 
osuwania się ziemi. Wyko-
nywane stopniowo prace 
pochłoną w sumie 25,4 
mln koron. W poprzednich 
latach wybudowano ściany 
wzmacniające na dwóch 
odcinkach biegu potoku, w 
tym roku realizowany jest 
trzeci etap. Po jego do-
kończeniu droga biegnąca 
brzegiem Lesznicy, która 
jest głównym szlakiem ko-
munikacyjnym w Lesznej, 
będzie na całej długości 
zabezpieczona przeciw 
osuwaniu się i podtopie-
niom.  (dc)
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dzień: 1 do 2 ºC 
noc: 1 do -1 ºC 
wiatr: 6-9 m/s

dzień: 5 do 7 ºC 
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wiatr: 4-6 m/s

dzień: 4 do 6 ºC 
noc: 2 do -1 ºC  
wiatr: 4-8 m/s
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Imieniny obchodzą:  
Andrzej, Fryderyk
Wschód słońca: 7.19
Zachód słońca: 15.30
Do końca roku: 31 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Białych Skarpetek
Przysłowie: 
„Gdy święty Andrzej ze 
śniegiem przybieży, sto 
dni śnieg w polu leży”

JUTRO...

1
grudnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Blanka, Eligiusz, Natalia
Wschód słońca: 7.21
Zachód słońca: 15.29
Do końca roku: 30 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Numizmatyków
Przysłowie:
„Gdy zamarznie 
pierwszego grudnia, 
wyschnie niejedna 
studnia, a gdy pierwszego 
pogoda służy, to wczesną 
wiosnę i pogodną wróży”

POJUTRZE...

2
grudnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Balbina, Paulina, Rafał
Wschód słońca: 7.22
Zachód słońca: 15.28
Do końca roku: 29 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Placków
Przysłowie:
„Gdy na początku grudnia 
pogoda stała, zima będzie 
długo biała”

POGODA

STONAWA

BYSTRZYCA

HAWIERZÓW

TRZYNIEC

Po dwóch latach 
prac budowlanych 
i remontowych 
Olbrachcice mogą się 
pochwalić całkowicie 
odnowionym Domem 
Robotniczym. 
Metamorfozę przeszły 
główna sala, restauracja 
i inne pomieszczenia. 
Trwają jeszcze prace 
w ogrodzie, dobiega 
końca budowa 
parkingu. 

Danuta Chlup

R
emont był koniecz-
ny między inny-
mi ze względu na 
statykę budynku 
wzniesionego w 
1908 roku i fatalny 
stan dachu. Gmi-

na wyremontowała Dom Robotniczy 
kosztem 50 mln koron netto, na ok. 12 
mln opiewają prace związane z ogro-
dem, gdzie wzniesiono altanę dla stu 
osób, oraz budową parkingu. W odróż-
nieniu od niektórych sąsiednich gmin 
radni Olbrachcic nie wnioskowali o 
dotacje, lecz postanowili sfinansować 
inwestycję z własnych środków i kre-
dytu bankowego. 

Dom Robotniczy jak nowy

– Zaciągnęliśmy kredyt w wy-
sokości 35 mln koron. Ale dzięki 
temu, że zdecydowaliśmy się na 
tak zwany projekt komercyjny, mo-
żemy dowolnie dysponować obiek-
tem, wynajmować go, nie mamy 
przez pięć lat związanych rąk jak 
ci, którzy skorzystali z dotacji. Poza 
tym mogliśmy wystąpić o zwrot 
podatku VAT w wysokości 10 mln 

koron – tłumaczy w rozmowie z 
„Głosem” wójt Henryk Feber. Gmi-
na ogłosiła przetarg na najemcę 
restauracji i całego Domu Robotni-
czego. Zgłosił się jeden kandydat. 
W tej chwili prowadzi już w obiek-
cie działalność gospodarczą. 

W ramach remontu wykonano 
nowy dach i sufity, położono nowe 
podłogi, w dużej sali powstał sty-
lowy balkon z barem. Nowe są 
sanitariaty, wystrój wnętrz, cały 
obiekt utrzymany jest w biało-si-
wo-brązowej tonacji. Scena w du-
żej sali została wyposażona w no-
woczesny sprzęt audiowizualny, 
zdalnie sterowany. Stara przybu-
dówka gospodarcza została zbu-
rzona i wzniesiona na nowo. Bę-
dzie się w niej znajdował wyszynk 
z zadaszonym tarasem, z którego 
będą mogli korzystać na przykład 
rowerzyści. 

– W nowych warunkach możemy 
zorganizować równocześnie kilka 
imprez – na przykład jedną w sali, 
a drugą, plenerową w ogrodzie z 
altaną. Niestety sytuacja jest taka, 
że obecnie musimy raczej hamo-
wać niż rozkręcać działalność. W 
każdym razie bardzo się cieszę, że 
główne prace się zakończyły, po-
nieważ materiały budowlane gwał-
townie drożeją. Nie wiadomo, co 
będzie za 2-3 lata – podsumowuje 
Feber.  

• Wójt Henryk Feber przy nowej 
przybudówce Domu Robotniczego. 
Fot. DANUTA CHLUP

• Dzięki dotacji z Gminy Sucha Górna w wysokości 75 tysięcy koron mo-
gliśmy zakupić w firmie Akces Kraków 45 par nowych butów tanecznych – 
poinformował oficjalny fanpage na Facebooku Zespołu „Suszanie”. Chodzi 
konkretnie o 19 par czółenek cieszyńskich, 15 par damskich sznurowa-
nych butów oraz 11 par męskich wysokich butów. Szefostwo zespołu po-
dziękowało także w poście za wsparcie, a nam wypada dodać, że obuwie 
prezentuje się naprawdę okazale.  (wot)
Fot. Facebook/ „Suszanie”

Najlepsze hasło  
to »PZŚ Hutnik« 
Dokończenie ze str. 1

Autorka zadbała rów-
nież o zdjęcia, który-
mi po załadowaniu do 
Wikimedia Commons 

zilustrowała artykuł – czytamy 
w uzasadnieniu. 

Ponieważ autorzy edytowali 
swoje hasła lub ładowali zdję-
cia pod wybranym przez sie-
bie pseudonimem i pod takim 
zostali opublikowani na liście 
zwycięzców, udało nam się 
ustalić na razie tylko nazwiska 
nagrodzonych uczniów czesko-
cieszyńskiego Polskiego Gimna-
zjum. O laureatach pozostałych 
trzech nagród, które zostały 
przyznane za najlepsze zdjęcia, 
wiemy, że wszyscy są uczniami 
LOTE w Cieszynie, a ich zwycię-
skie zdjęcia przedstawiają Wieżę 
Piastowską w Cieszynie, rzekę 
Olzę – Open Air Muzeum Olza 
oraz hoczki na damskim stroju 
cieszyńskim. 

Podobnie było w przypadku 
osób wyróżnionych w czasie 
trwania konkursu na stronie 
głównej Wikipedii w sekcji „Czy 
wiesz”, dla których jury prze-
widziało specjalne upominki. 
Dzięki pomocy nauczyciela Pol-
skiego Gimnazjum Romana Ze-
mene, ustaliliśmy, że chodzi o 
Jacka Cienciałę, Marię Stašową, 
Mateusza Mandrysza, Dominikę 
Malicką i Artura Dąbkowskiego, 
którzy stworzyli kolejno nastę-
pujące hasła: „Ochotnicza Straż 
Pożarna w Suchej Górnej”, „No-
emiracles”, „Karwińskie Morze”, 
„Kawiarnia Avion” i „Rynek Ma-

riacki w Jabłonkowie”. Do tej sa-
mej szkoły uczęszczają również 
Agata Molin i Mateusz Milerski, 
docenieni za edytowanie biogra-
mów kobiecych przybliżających 
sylwetki Zofii Wanok i Anny Ruc-
kiej, a także Klaudia Kluz i Jakub 
Jiravský, którzy – zdaniem juro-
rów – wykazali się szczególnym 
„wkładem edycyjnym, wytrwa-
łością, wysoką kulturą osobistą, 
umiejętnością prowadzenia me-
rytorycznej dyskusji i odważnie 
pokonywali trudności w zdoby-
waniu nowych kompetencji”. 

Jak zauważyła specjalistka ds. 
edukacji w Wikimedia Polska 
Wioletta Matusiak, w prowadzo-
nych od września działaniach 
nie o nagrody jednak chodziło. 
– Największa wartość, jaką po-
zostawiamy po tym projekcie, to 
jest to, że ci młodzi ludzie zoba-
czyli, że mogą to robić. Powstało 
znacznie więcej artykułów, niż 
zakładaliśmy. Chociaż niekiedy 
są dopiero zalążkiem tego, co 
może powstać, to mamy nadzie-
ję, że będą je dalej rozwijać, ulep-
szać, a przede wszystkim, że na 
dobre złapią bakcyla tworzenia 
haseł w Wikipedii – podkreśliła 
przedstawicielka Wikimedia Pol-
ska. 

Pokłosie starań młodych wiki-
pedystów zostanie przedstawio-
ne na wernisażu wystawy, którą 
zaplanowano na 16 grudnia w 
Centrum Polskim w Czeskim 
Cieszynie. Jej otwarciu będzie 
towarzyszyć uroczystość wrę-
czenia nagród. 

Omikron już jest

Zakażenie wariantem omi-
kron koronawirusa zostało 
potwierdzone dodatkowy-
mi testami przez szpital w 

Libercu. To pierwszy potwierdzony 
przypadek w Czechach. – W oddziale 
genetyki i diagnostyki molekularnej 
potwierdziliśmy, że pobrana próbka 
to nowy wariant COVID-19, zwany 
omikronem – poinformowali w me-
diach społecznościowych przedsta-
wiciele placówki w Libercu. Wczoraj 

mówiła o tym Iva Dolinowa, kierow-
niczka działu genetyki i diagnostyki 
molekularnej szpitala. Cytowana 
przez agencję ČTK zaznaczyła, że 
w badaniach pomogło Krajowe La-
boratorium Referencyjne. – Próbkę 
ocenialiśmy także z ekspertami z 
Akademii Nauk – zaznaczyła. 

Według doniesień medialnych 
zainfekowana jest 60-letnia miesz-
kanka Liberca, która wróciła z po-
dróży z Afryki – z Namibii przez 

RPA i Dubaj do Czech. Kobieta była 
zaszczepiona przeciw COVID-19. 
Wraz z nią podróżowało osiem 
osób z Czech Środkowych i regionu 
Ołomuńca. W próbkach, które zo-
stały pobrane przez laboratorium 
w Ołomuńcu, nie stwierdzono do-
tąd zakażenia wariantem omikron. 
Dane z Czech Środkowych nie zo-
stały podane. Aktualnie 60-letnia 
kobieta oraz wspomniane osiem 
osób przebywają w izolacji.  (klm)

Zeman desygnował Fialę na premiera 
Dokończenie ze str. 1

ODS ma mieć sześciu 
ministrów, STAN czte-
rech, chadecy i Pira-
ci po trzech, TOP 09 

dwóch. Utworzenie rządu może 
skomplikować i przedłużyć fakt, 
że prezydent nie zgadza się z jed-
nym z nazwisk. Prawdopodobnie 

chodzi o Jana Lipavskiego (Pira-
ci), który ma być szefem dyplo-
macji. 

Zeman zamierza przeprowa-
dzić konsultacje z wszystkimi 
kandydatami na ministrów, bę-
dzie się z nimi spotykał w kolej-
ności alfabetycznej, w podobnych 

warunkach, w jakich odbyło się 
mianowanie szefa rządu. Pierw-
szym zaproszonym był w ponie-
działek Ivan Bartoš, który ma 
być wicepremierem i ministrem 
rozwoju regionalnego. Spotkania 
mają się zakończyć 13 grudnia. 
 (dc)

Opieka z certyfikatem

Centrum leczenia porażeń 
mózgu Szpitala w Trzyń-
cu otrzymało europejski 
certyfikat jakości ESO. 

Po Złotej Plakietce ESO Angels 
Awards, którą oddział uzyskał w 
czerwcu br., chodzi o kolejny do-
wód na to, że pacjenci mogą tu li-
czyć na fachową pomoc najwyższej 
klasy. Certyfikat, który przyznaje 
Europejskie Stowarzyszenie Opieki 
nad Pacjentami z Porażeniem Mó-
zgu (ESO), jest powodem do dumy 
dla całego szpitala, ponieważ doce-
nione zostało tutaj kompleksowe 
podejście do chorego przy zastoso-
waniu najlepszych metod diagno-
stycznych i terapeutycznych.

Opieka nad pacjentami z poraże-
niem mózgowym należy głównie 
do zadań oddziału neurologii. Nie 
obejdzie się jednak bez współpracy 
z  internistami, radiologami, leka-
rzami rehabilitacji, fizjoterapeuta-

mi, logopedami i psychologami. 
– Ten certyfikat jest świadectwem 
tego, że naszym pacjentom zapew-
niamy profesjonalną opiekę na naj-
wyższym poziomie, porównywalną 

z  opieką w innych ośrodkach le-
czenia porażeń mózgu w Europie – 
podkreśliła ordynatorka oddziału 
neurologii Szpitala w Trzyńcu He-
lena Sobolowa. (sch)

• Zespół trzynieckiej neurologii z prestiżowym certyfikatem. 
Fot. Szpital Trzyniec

Fot. ARC Urzędu Miasta

Szopka z włóczki

Czterdzieści misternie 
szydełkowanych postaci 
znalazło się w niezwykłej 
szopce bożonarodzenio-

wej, jaką z cienkiej włóczki wyko-
nały panie z Klubu Etnograficzne-
go bogumińskiego Stowarzyszenia 
„Maryśka”. Ich efektowne dzieło 
można oglądać w witrynie Salonu 
Maryśka na rynku w centrum No-
wego Bogumina. 

Niezwykła szopka bożonarodze-
niowa zdobi witrynę Salonu Ma-
ryśka regularnie od 2016 roku. Za 
każdym razem jest inna, ale równie 
efektowna. Tym razem znalazło 
się w niej aż czterdzieści misternie 
szydełkowanych postaci – prócz 
Świętej Rodziny są m.in. Mędrcy ze 
Wschodu, mnóstwo owieczek, pa-
sterze, wielbłąd dromader, a nawet 
słoń.

Jak informuje Alena Krobotowa 
z Klubu Etnograficznego Stowa-
rzyszenia „Maryśka”, pomysł na 
tegoroczny motyw szopki zrodził 
się podczas trwającego lockdow-
nu. – Utrzymywałam kontakt z 
przyjaciółkami drogą elektronicz-

ną i wkrótce zaczęłyśmy się wy-
mieniać pomysłami, rysunkami 
i wymiarami – wyjaśnia szefowa 
grupy.

Misternie zrobione z włóczki 
postaci biblijne mają ok. 10 centy-
metrów. Ich stworzenie to efekt nie 
lada kunsztu i czasu – najbardziej 

skomplikowane figury wymagały 
trzech tygodni intensywnej pracy.

Dzięki pomysłowej aranżacji i 
oświetleniu, jakie kupiło stowarzy-
szenie, efektowną szopkę można 
podziwiać w witrynie Salonu Ma-
ryśka także po zmroku, codziennie 
do 2 lutego 2022 roku. (klm)



Głos   |   wtorek   |   30 listopada 20214   ♩ ♩    5 Głos   |   wtorek   |   30 listopada 2021K U LT U R A P U B L I C Y S T Y K A

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Młodzi o dwujęzyczności – wyniki badania

Jak zauważa dr Agnieszka 
Jasińska, językoznawczyni 
i nauczycielka języków z 
Uniwersytetu Pedagogicz-

nego w Krakowie, ekspert kampa-
nii #KtoTyJesteś, na lektoratach 
języka polskiego na wielu polskich 
uczelniach pojawia się coraz więcej 
młodych ludzi z polskimi korze-
niami, urodzonych poza granica-
mi kraju. Są to studenci programu 
Erazmus albo beneficjenci pro-
gramów wymiany ze Wschodem. 
Część z nich posiada Kartę Polaka 
i planuje skorzystać z możliwo-
ści pozostania na dłużej w Polsce. 
Druga część stara się o Kartę, mając 
świadomość, jak wiele możliwości 
otwiera się po jej otrzymaniu. Przy-
znanie Karty Polaka poprzedza 
egzamin z języka polskiego na po-
ziomie podstawowym. Osoby, któ-
rym udało się zorganizować sobie 
pobyt w Polsce na podstawie tego 
dokumentu, szybko orientują się, 
że elementarna znajomość języka 
to za mało, żeby móc studiować po 
polsku czy podjąć tutaj pracę.

– W badaniu, które przeprowa-
dziłam w październiku 2021 roku 
wśród studentów i osób pracują-

cych polskiego pochodzenia, oko-
ło 50 procent badanych określiło 
swój poziom językowy na poziomie 
wyższym niż B1. W grupie tej jest 
jednak silne zróżnicowanie kom-
petencyjne: prawie 20 proc. to oso-
by mówiące biegle po polsku (C2), 
a 15 proc. deklaruje poziom C1. Po-
zostałe osoby wskazują poziom B2 
albo poziom B1+. Druga połowa ba-
danych prezentuje poziom B1 lub 
A2 – mówi dr Jasińska.

Każdy z badanych podjął mniej-
szy lub większy wysiłek, żeby do-
skonalić swój język polski. W jaki 
sposób szlifują oni swoje umiejęt-
ności? Najczęściej uczą się albo 
przed przyjazdem do Polski (60 
proc.), albo podczas pobytu tutaj. 
Mają doświadczenie uniwersy-
teckie na Ukrainie, Białorusi, ale 
też w Polsce (80 proc.). Niektórzy 
uczęszczają na kursy przy pla-
cówkach polskich za granicą i w 
szkołach językowych w Polsce (15 
proc.). Niewielki procent zawdzię-
cza swoją biegłą znajomość języka 
polskiego rodzinie (5 proc.). Na-
leży pamiętać, że młodzi ludzie 
ze Wschodu to drugie albo trzecie 
pokolenie polskich emigrantów w 

tym regionie. Ich polszczyzna jest 
więc dziedziczona głównie dzięki 
dziadkom lub pradziadkom. 

– Jak wcześniej zasygnalizo-
wałam, ich polszczyzna to język 
„domowy”, związany ze sferą 
prywatną, z relacjami rodzinny-
mi, świętami i tradycjami. Jest on 
świetną bazą wyjściową, daje pod-
stawy do efektywnej komunikacji 
ustnej, ale wymaga doskonalenia 
rejestru oficjalnego, a w przypadku 
osób planujących studia i pracę – 
także odmiany specjalistycznej z 
dziedziny, którą studiuje/w której 
pracuje osoba dwujęzyczna z pol-
skimi korzeniami – podkreśla dr 
Jasińska.

Wielu badanych zdaje sobie 
sprawę, że dwujęzyczność to waż-
ny atut w podjęciu studiów czy 
podczas poszukiwania pracy. W 
pytaniu o korzyści płynące z by-
cia osobą dwujęzyczną aż 80 proc. 
wskazuje dużo większą możliwość 
studiowania czy zarabiania w Pol-
sce. Oprócz tego ponad 60 proc. ba-
danych jest zdania, że znajomość 
drugiego języka poszerza horyzon-
ty i umożliwia bardziej świadome 
podróżowanie. Prawie 50 proc. 

badanych uważa, że znajomość 
języka polskiego pozwoliła im na 
szybszą integrację z Polakami, zna-
lezienie przyjaciół i partnera/part-
nerki. Dla 40 proc. respondentów 
znajomość języka polskiego ozna-
cza ogólny rozwój intelektualny i 
osobowościowy. 

Jakie metody uczenia się języka 
polskiego preferują osoby polskie-

go pochodzenia biorące udział w 
badaniu? Niektórzy pracują nad 
polszczyzną sami, korzystając z 
wyszukiwarek internetowych i 
szablonów rozmów i wzorów pism 
użytkowych w sieci (40 proc.), inni 
preferują zorganizowane zajęcia 
językowe, podczas których szlifują 
swoje umiejętności pod okiem na-
uczyciela (60 proc.).  (r)

• Kampania #KtoTyJesteś to projekt Fundacji „Pomoc Polakom na Wscho-
dzie”. Badania zostały sfinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. Fot. ARC
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Polski »Kalendarz Śląski«

W 
tym roku 
trzymają 
P a ń s t w o 
nieco nie-
t y p o w ą 
e d y c j ę 
„Kalenda-

rza Śląskiego”. Postanowiłem za-
ryzykować przełamanie pewnych 
umownych reguł i zdecydowałem 
się na zamieszczenie w nim kilku 
tekstów poważniejszych, traktują-
cych o naszej pokręconej rzeczywi-
stości – pisze redaktor Marian Sie-
dlaczek tytułem wprowadzenia do 
tego wydawnictwa z rokiem 2022 w 
nazwie. Potem wyłuszcza powody, 
po których przeczytaniu wszyst-
ko staje się jasne. Oto kalendarz o 
przesłaniu iście „mesjańskim”. 

Na czym ma to polegać? Po 
pierwsze: na przedstawieniu opi-
nii wychodzących poza retorykę 
tzw. głównego nurtu, któremu brak 
„poważnych wypowiedzi poważ-
nych osób, widzących świat bez ró-
żowych okularów, z dystansu, bez 
zaczadzenia nowymi ideologia-
mi”. Po drugie: na wyniesieniu na 
światło dzienne ostatnich perełek 
publicystyki na Zaolziu, która „już 
od lat marnieje, ba! – praktycznie 
jej nie ma”.

– Gwarantuję Państwu porcję 
naprawdę znakomitych tekstów i 
tematów – przekonuje redaktor, 
autor opracowania graficznego i 
składu w jednej osobie. 

Ktoś nazwałby to samozachwy-
tem, ktoś inny – dobrym marketin-
giem. Ale nie to jest istotne, zwłasz-
cza gdy redaktor kieruje swój ukłon 
w stronę autorów poszczególnych 
tekstów. A te w kalendarzu Sie-
dlaczka generalnie są dobre, często 
nawet bardzo dobre. Inteligentne, 
mądre, fajnie napisane, poprzedzo-
ne rzetelnymi badaniami i poszu-
kiwaniami. Przynajmniej jednym z 
tych określeń można scharaktery-

zować większość z nich. Niektóre 
– nawet kilkoma.

„Kalendarz Śląski 2022” otwiera 
kalendarium w tradycyjnej formie. 
Uważam, że to dobrze, jako że nie 
jestem zwolenniczką rewolucyj-
nych rozwiązań polegających na 
tym, że to, co było dotąd czarnym 
nazywa się białym i odwrotnie. 
Jest więc kalendarium, typowo 
polskie, z imionami z polskiego 
tylko kalendarza, choć nie twier-
dzę, że te czeskie na coraz bardziej 
dwujęzycznym Zaolziu nie mia-
łyby swojego uzasadnienia. Jak 
sądzę, nie o to tu jednak chodzi. 
Marian Siedlaczek w sytuacji – o 
czym zresztą sam mówi – kiedy 
Polska staje się dla nas coraz bar-

dziej odległą rzeczywistością, a 
„apele o wpisywanie narodowo-
ści polskiej w formularzach spisu 
ludności odwołują się do gwary 
i nasizmu”, chce dać czytelniko-
wi patriotyczną lekturę, polski 
„Kalendarz Śląski”. Proponowana 
przez niego polskość wolna jest 
jednak od wszelkiego patosu. Nie 
ma tu nawracania na poprawną 
narodowość i tanich powodów do 
patriotycznych wzruszeń. Za pol-
skością przemawia jakość, która 
widoczna jest bardzo wyraźnie już 
w pierwszym tekście, którego pro-
tagonistami są pisarz, dziennikarz 
i publicysta Bronisław Wildstein 
oraz socjolog i politolog, a także 
cieszynianin, prof. Radosław Da-

mian Zenderowski. Ich opinie nt. 
nowych religii naszych czasów, 
takich jak klimatyzm, poprawność 
polityczna i LGBT+ czy bezkarnego 
odbierania ludziom praw i swobód 
pod pretekstem troski o ich zdro-
wie, na pewno zasługują na uwagę. 

Szacunek budzi też np. sumien-
ność, z jaką Czesław Kraina prze-
śledził i opisał historię jednego 
czeskocieszyńskiego pomnika. Je-
dynego, który upamiętnia miesz-
kańców Cieszyna poległych w cza-
sie tzw. Wielkiej Wojny, czyli przed 
podziałem miasta. Stoi w Alejach 
Masaryka. Z Cieszynem związany 
jest również kolejny tekst, autor-
stwa Ireny Prengel-Adamczyk o 
wybitnym jezuicie Leopoldzie Ja-

nie Szerszniku. Większość artyku-
łów przyszłorocznego „Kalendarza 
Śląskiego” prowadzi zatem czy-
telnika po znanych i nieznanych 
miejscach Śląska Cieszyńskiego po 
obu stronach granicy. W tym nie 
przekracza istniejących od lat stan-
dardów tego wydawnictwa, ani ich 
też nie burzy. Są więc przystanki w 
Drogomyślu, gdzie spoczywa baro-
nowa Elżbieta Kalisz, czy w Isteb-
nej, gdzie żył i tworzył wybitny 
artysta Jan Wałach. Zatrzymuje się 
też na Zaolziu – raz w Łazach, gdzie 
stały „baraki orłowskiego Gimpla”, 
i aż trzy razy w Karwinie. Otylia 
Toboła podejmuje bowiem gorący 
temat zwiedzania Starej Karwiny 
śladami bohaterów trylogii Karin 
Lednickiej „Šikmý kostel”, odby-
wającego się z konsekwentnym 
pomijaniem wszystkiego, co na 
tych terenach było polskie. Jest 
rozmowa ze Stanisławem Kołkiem 
m.in. o inicjatywie porządkowania 
cmentarza w Karwinie-Meksyku 
i wreszcie pokazany jest fenomen 
„Dolańskigo Grómu” od kuchni w 
sensie dosłownym i w przenośni. 
Nie chcę wyprzedzać faktów, ale 
obawiam się, że „gorole” takim 
doborem tematów i brakiem od-
niesień do ich folkloru mogą się 
poczuć zawiedzeni. 

„Kalendarz Śląski 2022” to przede 
wszystkim proza, ale nie tylko, bo 
wsadzona w ramy fotografii i po-
ezji. Zamieszczona na początku ga-
leria zdjęć ma tu podwójną wartość. 
Jest wspomnieniem o jego autorze, 
zmarłym w maju br. zaolziańskim 
fotografiku Wiesławie Przeczku, 
a równocześnie o sztukach, które 
Scena Polska Teatru Cieszyńskiego 
wystawiła na przełomie drugiego i 
trzeciego tysiąclecia i które on sfo-
tografował. Wiersze natomiast, któ-
re zamykają kalendarz, są dziełem 
młodej poetki z Czeskiego Cieszyna 
Marty Bocek. (sch)

Pokarm dla ciała i ducha 

Przetwory z wieprza, ale też 
książki i dekoracje świą-
teczne – tak wyglądała 
oferta odbywającego się 

w piątek i sobotę „Świniobicia” w 
Domu PZKO w Orłowej-Lutyni. 
Miejscowe Koło Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego z przy-
czyn epidemicznych zrezygnowa-
ło z zaplanowanej dużej wystawy i 
programu artystycznego. Członko-
wie i sympatycy koła przychodzili 
pojedynczo, rodzinami lub grup-
kami. – Zaskoczyło nas to trochę, 
że wróciły obostrzenia związane z 
pandemią. Mieliśmy w planie uro-
czyste uczczenie 40-lecia przebu-
dowy budynku, w którym znajduje 
się nasza świetlica PZKO. Miała być 
duża wystawa, panele z masą fo-
tografii, program dzieci ze szkoły 
– mówił z żalem wiceprezes koła, 
Stanisław Chobot. – W sytuacji, 
jaką mamy, postawiliśmy głównie 
na sprzedaż na wynos. Stosujemy 
się do obostrzeń, sprawdzamy cer-
tyfikaty szczepień przychodzących 
osób. 

Na wystawie połączonej ze 
sprzedażą oferowane były ręcznie 
wykonane życzenia i dekoracje 

świąteczne. W piątek dyżurowała 
przy stoisku przedszkolanka Mire-
la Solich. 

– Niektóre rzeczy robiły dzieci ze 
szkoły, do pracy starały się włączyć 
także przedszkolaki, natomiast 
elfy, choinki, wieńce adwentowe 
wykonałyśmy my, nauczycielki. 
Pieniądze, które zarobimy, prze-
znaczymy na jakieś pomoce eduka-
cyjne lub zabawki dla dzieci – po-
wiedziała naszej gazecie. 

Na osobnej mini-wystawie moż-
na było podziwiać wieńce adwen-
towe i aranżacje świąteczne wy-
konane przez członkinie Klubu 
Kobiet „Ola”.  

W ramach imprezy odbył się 
Kiermasz Polskiej Książki, zorgani-
zowany we współpracy z Księgar-
nią Wirthów w Czeskim Cieszynie. 
Na stoisku prowadzonym przez 
Marię i Andrzeja Bartulców prze-
waża literatura dziecięca, prócz 
tego było kilka pozycji dla osób 
dorosłych, przeważnie autorów z 
naszego regionu. 

– Tradycyjnie już organizujemy 
przed świętami Kiermasz Polskiej 
Książki. A ponieważ obok jest szko-
ła z klasami 1.-5. i przedszkole, to 

oczywiście najwięcej mamy ksią-
żek dla najmłodszych. Niestety 
dzieci ze szkoły nie mogły przyjść 
całą grupą, bo mają kwarantannę, 
ale rodzice zostali poinformowani 
o wystawie i przychodzą teraz po 
książki dla swoich pociech. Naj-
większą popularnością cieszą się 
leporella dla maluchów, książecz-

ki z naklejkami, ale z zaintereso-
waniem spotkały się także baśnie 
i legendy polskie – podsumowała 
Maria Bartulec, z zawodu bibliote-
karka. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się produkty ze świniobicia. 
Już w piątek odebrano zamówione 
paczki, nadal jednak można było 

zjeść posiłek na miejscu, na przy-
kład krupnioki z kapustą. 

– Tradycyjnie sprowadzamy 
mięso od rzeźnika z polskich Ła-
zisk. Prócz tego mamy tutejszego 
rzeźnika, który robi przetwory. 
Były salceson, „jelita”, sznycle, 
„świyczka” – zdradził Stanisław 
Chobot.  (dc)

• Wystawa świątecznych dekoracji wykonanych przez przedszkole i szkołę. • Maria Bartulec oferowała polskie 
książki. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

700 tytułów na Kiermaszu 
Polskiej Książki
Od soboty do poniedziałku w Domu PZKO w Jabłonkowie trwał Wielki Kiermasz Polskiej Książki. Księgarnia 
u Wirthów przygotowała dla czytelników 700 tytułów. Przeważały książki dla dzieci i młodzieży, ale była także 
lektura dla dorosłych – od kobiecych „powieści świątecznych”, przez kryminał, sensację, książki noblistki Olgi 
Tokarczuk, nagradzanego reportażysty Mariusza Szczygła, autorki bestsellerów Katarzyny Grocholi, aż po literaturę 
regionalną.

Danuta Chlup

N
abyć można 
było m.in. 
„ K a l e n d a r z 
Śląski” na 
przyszły rok, 
książki Da-
niela Kadłub-

ca, Marka Słowiaczka, wiersze 
Henryka Jasiczka. Nie zabrakło 
literatury historycznej, wśród niej 
nowej monografii Piotra Majew-
skiego o Protektoracie Czech i 
Moraw czy też publikacji Michała 
Przeperskiego „Nieznośny ciężar 
braterstwa”. 

– Kiermasz w Jabłonkowie od-
bywa się od ćwierć wieku, tylko w 
zeszłym roku go nie było z powodu 
koronawirusa. Tradycyjnie nasta-
wiamy się przede wszystkim na 
młodego, dziecięcego czytelnika, 
ale są także książki dla dorosłych. 
Wybór jest bogaty, jest co wybierać 
na prezenty świąteczne – powie-
dział „Głosowi” Zenon Wirth. 

– Odbył się już kiermasz w Trzyń-
cu, w Lesznej Dolnej, w Orłowej, 
będzie w szkole w Koszarzyskach. 
Ale tu, w Jabłonkowie, jest zawsze 
największy. Wychowaliśmy już so-
bie czytelnika. Dzieci, które przy-
chodziły do nas ze szkołą, teraz są 
rodzicami i przyprowadzają swoje 
dzieci – dodał księgarz. 

Milena Ćmielowa zawitała na 
kiermasz w sobotnie popołudnie 
wraz z córką. Przyznała, że dla sie-
bie książek nie wybiera, ponieważ 
nie zna dobrze języka polskiego. 
Jej córka Zuzana, uczennica szó-
stej klasy polskiej szkoły, przyglą-
dała się książkom Marcina Pałasza 
z cyklu „Elfomania”. 

– Czytałam już pozycje „Elf 
i skarb wuja Leona” oraz „Elf 
wszechmogący”. Czytam różne 
książki, nie tylko jeden gatunek, 
ale bardzo lubię literaturę fantasy 
i komiksy – powiedziała „Głosowi” 
młoda czytelniczka. 

Věra Świerczek przyszła na kier-
masz wraz z mężem. – Bywamy 
tu regularnie co roku, to już taka 
tradycja. Kiedy dzieci były małe, 
przychodziliśmy głównie po książ-
ki dla nich, przede wszystkim o 

tematyce przyrodniczej. Mąż lubi 
czytać książki z naszego regionu, 
także te, które dotyczą przyrody. 
Ja z kolei wolę kryminały – śmia-
ła się jabłonkowianka. Dodała, że 
teraz, kiedy dzieci są już dorosłe, 
rozglądają się za książkami dla 
wnuków. 

W sobotę w ramach kiermaszu 
odbyło się spotkanie z cyklu „Ka-
wiarenka pod Pegazem”. Stanisław 
Gawlik rozmawiał z niżej podpisa-
ną dziennikarką i powieściopisarką 
Danutą Chlup. Szczególną uwagę 
poświęcono najnowszej powieści 
„Organista z martwej wsi”.

Kiermaszowi Polskiej Książki 
towarzyszyła wystawa piernicz-
ków, wieńców adwentowych i 
dekoracji świątecznych, przygo-
towana przez członkinie Klubu 
Kobiet jabłonkowskiego Miejsco-
wego Koła PZKO.

 

•••
Tradycyjnie nastawiamy 

się przede wszystkim 
na młodego, dziecięcego 
czytelnika, ale są także 
książki dla dorosłych. 
Wybór jest bogaty, jest 

co wybierać na prezenty 
świąteczne

• Milena Ćmielowa z córką Zuzaną oglądają książkę o Elfie. Fot. DANUTA CHLUP
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J
ako lekarz zaczynał na pediatrii. 
Po trzech latach przerzucił się na 
radiologię, bo od zawsze pociąga-
ła go również technika. Rozma-
wiamy z Marianem Wierzgoniem, 
ordynatorem oddziału radiologii 
interwencyjnej Szpitala AGEL 

Trzyniec-Podlesie. 

Co to takiego radiologia?
– Oficjalna nazwa brzmi radiologia i diagnostyka 
obrazowa. Chodzi o dział medycyny, który – jak 
sama nazwa wskazuje – zajmuje się diagnostyką 
przeprowadzaną przy pomocy obrazów. Daw-
niej radiologia opierała się tylko na badaniach 
przy użyciu promieni rentgenowskich – to są te 
klasyczne czarno-białe zdjęcia, które wszyscy 
dobrze znamy. Jednak z upływem czasu pojawi-
ły się nowe metody, niektóre oparte na rentge-
nie, jak np. tomografia komputerowa, ale także 
inne, nie-rentgenowskie. Są to ultrasonografia i 
rezonans magnetyczny.

Jaka jest w tym wszystkim rola lekarza?
– Lekarz radiolog robi opis zdjęć, skupiając się 
przy tym na patologicznych zjawiskach. Jednak 
to nie wszystko: niekiedy musi zadecydować, 
która obrazowa metoda jest w konkretnym wy-
padku optymalna i jak przeprowadzić badanie 
obrazowe. 

Czy to oznacza, że radiologia i diagnostyka 
obrazowa jest wyłącznie dziedziną diagno-
styczną czy ma też wykorzystanie terapeu-
tyczne?
– Nasz oddział radiologii jest pod tym wzglę-
dem wyjątkowym oddziałem, ponieważ oprócz 
diagnostyki zajmuje się również radiologią 
interwencyjną. Chodzi o podspecjalizację, w 
ramach której lekarz przeprowadza lecznicze 
zabiegi małoinwazyjne – u nas głównie zabiegi 
wewnątrztętnicze. W ich trakcie lekarz pod kon-
trolą różnych metod obrazowych – najczęściej 
chodzi o radiologię konwencjonalną z wykorzy-
staniem promieni rentgenowskich – przepro-
wadza poszerzanie czy udrożnianie tętnic, a w 

niektórych wypadkach ich zamknięcie. Standar-
dowym narzędziem pracy są dla nas prowadni-
ki, cewniki balonowe, stenty oraz stentgrafty, a 
miejscem pracy sala z angiografem. Radiologia 
interwencyjna ma w Czechach od roku 2005 
swoją specjalistyczną atestację. Na naszym od-
dziale ma ją czterech lekarzy, czyli praktycznie 
wszyscy działający na tym polu. Pozostali zaj-
mują się wyłącznie konwencjonalną radiologią 
i diagnostyką obrazową. 

Wspominał pan, że radiolog interwencyjny 
przeprowadza zabiegi na naczyniach krwio-
nośnych. O jakie schorzenia chodzi?
– Najczęściej mamy do czynienia z różnymi 
formami przewlekłego niedokrwienia kończyn 
dolnych. Prócz tego leczymy ostre niedokrwie-
nia kończyn, zwężenia tętnic szyjnych i jamy 
brzusznej, przetok tętniczo-żylnych dializowa-
nych pacjentów oraz zakrzepice żył głębokich. 
Jesteśmy dumni z tego, że należymy do czołów-
ki placówek w Republice Czeskiej zajmujących 
się leczeniem tętniaków aorty za pomocą sten-
tgraftów. Zabiegi te przeprowadzamy na tzw. 
sali hybrydowej, która stanowi połączenie sali 
operacyjnej i pracowni do zabiegów małoinwa-
zyjnych.

Jak duży obszar „obsługuje” wasz oddział?
– Najbliższe oddziały radiologii interwencyj-
nej znajdują się w ostrawskich szpitalach. Pod 
względem ilości zabiegów przeprowadzanych 
na kończynach i aorcie właśnie my jesteśmy naj-
większą placówką w regionie obejmującą powia-
ty frydecko-mistecki, karwiński, nowojiczyński, 
a także ostrawski. Jesteśmy znaczącą częścią 
Kompleksowego Centrum Naczyniowo-Serco-
wego Szpitala w Trzyńcu na Podlesiu, które two-
rzymy wspólnie z kardiologią, kardiochirurgią i 
chirurgią naczyniową. 

Jaka była pana droga do radiologii?
– Niezupełnie prosta. Po gimnazjum poszedłem 
na medycynę do Ołomuńca, a pierwszą specjali-
zacją, którą wybrałem, była pediatria. Przez trzy 
lata pracowałem na oddziale dziecięcym Szpita-

la w Karwinie-Raju, ale z czasem 
doszedłem do wniosku, że moja 
droga zawodowa powinna być 
inna. Kiedy w 1990 roku w Kar-
wińskim Szpitalu Górniczym 
zainstalowano tomograf kom-
puterowy, w tym czasie drugi na 
Morawach Północnych, zdecy-
dowałem się na zmianę specja-
lizacji i przejście do tej placów-
ki. Od zawsze interesowałem 
się techniką, uznałem więc, że 
nowe rozwiązania techniczne w 
połączeniu z medycyną będą dla 
mnie idealnym rozwiązaniem. 
W 1991 roku rozpocząłem więc 
pracę na pozycji radiologa. Po czterech latach 
zwrócił się do mnie kardiolog Marian Branny, 
lekarz Szpitala Podlesie, z propozycją podjęcia 
pracy w nowopowstającej placówce do przepro-
wadzania radiologicznych zabiegów małoin-
wazyjnych. Postanowiłem podjąć to wyzwanie 
i udało się, bo to stanowiło początek radiologii 
interwencyjnej w Szpitalu Podlesie.

Czy można powiedzieć, że chodziło wtedy o 
nowe, postępowe sprawy?
–  Jak najbardziej, bo radiologia interwencyjna 
istnieje de facto od lat 80. ub. wieku, choć pierw-
sze zabiegi tego typu były eksperymentalnie 
przeprowadzane już w latach 60. i 70. w Stanach 
Zjednoczonych i w krajach Europy Zachodniej. 
U nas pierwsze próby przypadają na lata 70., a 
dopiero w latach 80. zakładanie tego rodzaju 
placówek stało się sprawą w miarę powszechną. 
Nasz oddział może pochwalić się tym, że cho-
ciaż zaczynaliśmy od zera stosunkowo późno 
w porównaniu z innymi czeskimi szpitalami, 
niektóre typy zabiegów przeprowadzaliśmy 
jako pierwsi w skali całego kraju, np. T-Branch 
stentgraft w leczeniu tętniaka aorty piersiowo-
-brzusznej. 

Ile zabiegów przeprowadzacie w skali roku?
– Mniej więcej 900, co daje trzy, cztery zabiegi 
dziennie. Typowy jest dla nich krótki czas ho-

spitalizacji, pacjent spędza w szpitalu zwykle 2-3 
dni. Niektóre zabiegi przeprowadzamy ambula-
toryjnie, bez konieczności pozostania w szpita-
lu.

Czy środowisko pracy z urządzeniami rent-
genowskimi nie jest szkodliwe dla zdrowia?
– W pewnym sensie tak, dlatego też np. pracu-
jemy w kamizelkach ołowianych. Żeby chronić 
siebie i pacjentów dotrzymujemy ściśle zasad i 
reguł dotyczących pracy w środowisku z pro-
mieniami rentgenowskimi oraz wykorzystuje-
my urządzenia na najwyższym poziomie. Dzię-
ki temu w znaczący sposób obniżamy ryzyko 
ewentualnych powikłań.  (sch)

H I S T O R I A P U B L I C Y S T Y K A

Kwestionariusz

Uczelnia: Wydział Medyczny na 
Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu

Specjalizacja: pediatria, radiologia 
interwencyjna 
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Szpital w Karwinie-Raju, Karwiński 
Szpital Górniczy, Szpital AGEL 
w Trzyńcu-Podlesiu 
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Jesteśmy wyjątkowym oddziałem
NASI LEKARZE

Niemczykowie to jeden z najstarszych 
rodów związanych z Trzanowicami.

W 
urbarzu 
( s p i s i e 
p owin-
n o ś c i ) 
z 1770 
r o k u 
w ś r ó d 

gospodarzy w Trzanowicach 
Górnych zostali wymienieni za-
grodnicy Jan Niemczyk (numer 
61) i Paweł Niemczyk (nr 63) oraz 
mały chałupnik Jan (nr 80).

Cała trójka niewątpliwie mu-
siała być ze sobą spokrewniona, 
ale trudno odtworzyć genealo-
gię najstarszych pokoleń rodu 
Niemczyków z Trzanowic. Księgi 
metrykalne parafii w Gnojniku, 
do której należała wspomniana 
miejscowość, zachowały się do-
piero od 1773 roku. Wprawdzie 
Niemczykowie byli luteranami, 
ale w metrykach parafii ewange-
licko-augsburskiej w Cieszynie 
przed wydaniem Patentu Tole-
rancyjnego (1781) pojawiają się 
sporadycznie.

Linia  
z Trzanowic Górnych
Za to większych problemów nie 
ma z odtworzeniem powiązań 
rodzinnych Niemczyków z Trza-
nowic od końca XVIII wieku. 
Wymieniony w urbarzu zagrod-
nik Jan Niemczyk (zm. 1811) że-
nił się dwukrotnie. W 1765 roku 
poślubił Marię Staniek z Trzano-
wic, a po jej śmierci w 1776 roku 
Annę Mencelowską z Żukowa. 
Rodzinne gospodarstwo (w tak 
zwanym międzyczasie zmie-
niła się numeracja – z 61 na 12) 
przejął jeden z jego synów, Paweł 
(zm. 1827), który ożenił się z Zu-
zanną Buzek z Nieborów.

Po Pawle właścicielem gruntu 
w Trzanowicach Górnych nr 12 
został jego syn, również Paweł 
(1810-1893), który musiał spłacić 
starszego brata Jana, cztery sio-
stry i matkę. Młodszy z Pawłów 
był dwukrotnie żonaty. W 1833 
roku poślubił Marię Żywiecką 
z Gnojnika, ale owdowiał już w 
styczniu 1835 roku. Kilka miesię-
cy później ożenił się powtórnie, 
tym razem z Anną Fusik z Gnoj-
nika. Z tego małżeństwa pocho-
dziło ośmioro dzieci (sześć córek 
i dwóch synów). Cała ósemka do-
czekała pełnoletniości, co było 
rzadkością w tamtych czasach. 
Zwykle co najmniej jeden poto-

mek umierał w niemowlęctwie 
lub dzieciństwie.

Spośród synów, młodszy Paweł 
(1850-1938) w 1874 roku wszedł w 
posiadanie rodzinnego gruntu, 
a rok później ożenił się z Anną 
Kiszą. Z kolei starszy, Jan (1848-
1926), został nauczycielem.

Nauczyciel z Bystrzycy
Jan Niemczyk pracował w Rze-
ce, później w Wielopolu, a od 
1876 roku do przejścia na eme-
ryturę w 1908 roku w Bystrzycy. 
Był również przez pięćdziesiąt 
lat organistą w miejscowym ko-
ściele ewangelickim, a miarą 
popularności i uznania lokalnej 
społeczności był fakt, że wybie-
rano go do wydziału gminnego. 
We wspomnieniu pośmiertnym 
na łamach „Posła Ewangelickie-
go” pisano o nim między innymi 
tak: „Poza szkołą brał także w 
dawniejszych latach żywy udział 
w życiu zboru tutejszego i w ży-
ciu narodowem, nawet w naj-
cięższych czasach stojąc wiernie 
przy polskości i w tym duchu 
wychowując w domu swoich sy-
nów, a w szkole powierzoną mu 
młodzież”.

Był dwukrotnie żonaty: po raz 
pierwszy z Joanną Pawlas z Błę-
dowic Dolnych, po raz drugi z 
Anną Kaletą z Bystrzycy.

Lekarz i pastor
Jednym z synów Jana Niemczy-
ka był Oskar Niemczyk (1892-
1927). W 1911 roku zdał maturę w 
polskim gimnazjum w Cieszynie, 
później ukończył studia medycz-
ne. Po I wojnie światowej wrócił 
do rodzinnej Bystrzycy, gdzie 
otworzył praktykę. Był dobrym 
specjalistą, pacjenci zjeżdżali 
do niego nawet z terenu obec-
nej Słowacji. Udzielał się też 
społecznie, w 1924 roku składał 
się na budowę polskiej szkoły 
wydziałowej w Bystrzycy. Zmarł 
przedwcześnie po długiej choro-
bie.

Jego żona, Maria Meyer, „po-
chodziła z Wiednia, nauczyła 
się jednak po polsku, zżyła się z 
gminą tutejszą i zjednała sobie 
szczere poważanie i szacunek u 
wszystkich, którzy ją mieli spo-
sobność poznać” („Poseł Ewan-
gelicki”).

Jednak najbardziej znanym z 
dzieci nauczyciela Jana Niem-

czyka był młodszy brat Oskara, 
Wiktor (1898-1980), pastor, bi-
blista, pierwszy rektor Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej. 
Był on żonaty z Anną Heczko, 
córką kierownika polskiej szkoły 
w Gródku.

Pozostałe linie
W Trzanowicach mieszkało 
jeszcze kilka innych linii Niem-
czyków. Przedsiębiorczą osobą 
wydaje się Jan Niemczyk, który 
w 1777 roku wydzierżawił gorzel-
nię i karczmę. Z Niemczykami 
z Trzanowic byli spokrewnie-
ni Niemczykowie z Wołowca i 
Niemczykowie z Toszonowic. 

Trudno powiedzieć, czy łączy-
ły ich więzy krwi z Niemczykami 
z innych miejscowości naszego 
regionu. Nazwisko Niemczyk 
pojawia się już w XVII wieku w 
Kiczycach i Żukowie Górnym, w 
XVIII wieku w Cieszynie, a w XIX 
wieku liczna była linia Niem-
czyków ze Zbytkowa i z Zabłocia 
koło Strumienia. 
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Michael Morys-Twarowski Niemczykowie
Skąd ten ród?
Według Internetowego Słownika Nazwisk w Polsce (ISNP), nazwisko 
Niemczyk nosi prawie 6500 osób, z czego najwięcej w województwie 
śląskim (1676). W rozbiciu na powiaty najliczniej jest reprezentowane 
w leżajskim (287), a potem w cieszyńskim (271). Niemczykowie, na co 
wskazuje etymologia nazwiska, pochodzą z terenów niemieckojęzycz-
nych.

Gdzie doczytać?
 Z Niemczyk – genealogia, http://przodkowiezcieszyna.blogspot.

com/2015/06/niemczyk-genealogia.html (materiały do genealogii 
rodu)

 Z Grażyna Gądek, „Ocalić od zapomnienia. Próba odtworzenia dziejów 
mieszkańców dworu i najstarszych domów w Zbytkowie”, http://www.
strumien.pl/media/upload/O/C/OCALIC-OD-ZAPOMNIENIA-v1.pdf 
(materiały do genealogii Niemczyków ze Zbytkowa).

Skąd to 
nazwisko?
Nazwisko Niemczyk 
oznacza przybysza z 
Niemiec. Władysław 
Milerski w książce 
„Nazwiska cieszyńskie” 
wskazywał, że nie 
jest to zdrobnienie od 
słowa Niemiec, ale jego 
synonim.

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Mieszkania towarem tylko dla najbogatszych?

Jednym z ważnych wyzwań, 
przed którymi stanie nowa 
władza, będzie konieczność 
rozwiązywania problemu 

mieszkaniowego. Warto dodać, że 
nie pojawił się on znienacka, ale 
narastał przez wiele lat. Kolejne 
rządy szafowały bardziej lub mniej 
realnymi obietnicami, zapowiadały 
budowę tanich mieszkań komunal-
nych, lokali, które mogliby nabywać 
na własność lub wynajmować także 
ludzie niemajętni, młode rodziny 
czy żyjący ze skromnych emerytur 
seniorzy. Rządzący zawsze też ubo-
lewali, że skomplikowane i ciągnące 
się miesiącami postępowanie bu-
dowlane zraża do budowy domów 
mieszkalnych zarówno dużych in-
westorów, jak i władze samorządo-
we czy osoby fizyczne. Co prawda w 
lipcu Izba Poselska przegłosowała 
wreszcie nowe prawo budowlane, 
zdaniem wielu ekspertów jest ono 
jednak ciągle mocno niedoskona-
łe. Z problemami mieszkaniowymi 
przyjdzie się Czechom, Morawia-
nom i Ślązakom borykać także w 
najbliższych latach. Swoje zrobią 
niestety inflacja i rosnące ceny pra-
wie wszystkich towarów i usług.

Najgorzej  
w dużych miastach 
Na przestrzeni ostatnich trzech lat 
ceny mieszkań szybowały w górę we 
wszystkich miastach wojewódzkich 
(ale nie tylko tam). Najdotkliwiej 
dało się to we znaki mieszkańcom 
Ujścia nad Łabą, gdzie za mieszkania 
trzeba dziś zapłacić ponad dwa razy 
więcej, aniżeli w 2018 roku. W Brnie 
ceny lokali mieszkalnych podsko-
czyły o 69 proc., w Pradze o 37,8 proc., 
w Karlowych Warach o niespełna 50 
proc., zaś w Ostrawie o ponad 98 
proc. Takie horrendalne podwyżki 
sprawiają, że dom czy mieszkanie 
to nawet dla średnio zamożnych lu-
dzi towar luksusowy i praktycznie 
niedostępny. Podczas gdy trzy lata 
temu w stolicy za mieszkanie o po-
wierzchni 78 metrów kwadratowych 
trzeba było zapłacić 5,8 mln koron, 
obecnie takie lokum to wydatek – 
bagatela – 8,8 milionów. Kogo na to 
stać? Odpowiedź jest prosta: prawie 
nikogo. A przecież nie od dziś wia-
domo, że dostępność mieszkań jest 
tym czynnikiem, który najmocniej i 
bezpośrednio wpływa na jakość ży-
cia konkretnej społeczności. 

Własny kąt  
w noclegowni...
Nic niestety nie wskazuje na to, 
że w najbliższym czasie sytuacja 
miałaby zmienić się na lepsze. Jak 
wynika z badań statystycznych, 
poważne problemy mieszkaniowe 
ma co dziesiąty dorosły obywatel 
Republiki Czeskiej. Chodzi nie tyl-
ko o ceny nowych czy wyremonto-
wanych lokali, ale także o rosnące 
praktycznie z miesiąca na miesiąc 
koszty utrzymania mieszkań. Co-
raz więcej jest przypadków, kiedy 
samotnie żyjący emeryt czy eme-
rytka decydują się na zamieszkanie 
w noclegowni, gdyż nie stać ich na 
opłacanie czynszu i usług związa-
nych z mieszkaniem – w ostatnim 
czasie ciosem dla wielu niemajęt-
nych lokatorów stała się np. gigan-
tyczna podwyżka cen prądu czy 
gazu. Już teraz seniorzy stanowią 
20 proc. lokatorów noclegowni. 
A przypomnijmy, że są to lokale 
cieszące się raczej niezbyt dobrą 
sławą. Przybywa też ludzi w pode-
szłym wieku szukających pomocy 
w domach azylowych. W bardzo 
trudnej, rzec można krytycznej 

sytuacji jest u nas ok. 60 tys. go-
spodarstw domowych. Kolejnych 
190 tys. rodzin obawia się, że w naj-
bliższym czasie mogą stracić dach 
nad głową. Co najmniej 300 tys. ro-
dzin lub osób żyjących samotnie za 
mieszkanie i usługi z nim związane 
wydaje miesięcznie połowę swoich 
dochodów. W sytuacji nie do po-
zazdroszczenia są też ludzie, któ-
rzy zawarli umowę najmu na czas 
określony, np. na miesiąc czy trzy 
miesiące. Dla nich najgorsza jest 
niepewność jutra. Warto dodać, 
że najwięcej problemów mieszka-
niowych mają obywatele dużych 
miast, głównie Pragi, Brna i Ostra-
wy, oraz mniejszych miast i gmin 
znajdujących się w ich najbliższej 
okolicy. Tanich mieszkań na wy-
najem buduje się jak na lekarstwo 
lub nie buduje się wcale. Na coraz 
droższe kredyty hipoteczne lub 
inne pożyczki mało kogo lub pra-
wie nikogo nie stać.

Zadanie  
dla nowego rządu  
Z tym wszystkim będzie musiał 
zmierzyć się nowy rząd. O proble-
mach mieszkaniowych mowa jest 

zresztą już w umowie koalicyjnej, 
którą zawarły zwycięskie partie. 
Sygnatariusze umowy chcieliby, 
aby budowa i remonty miesz-
kań były tańsze, aniżeli teraz, 
co mogłaby umożliwić obniżka 
podatku VAT (DPH) od usług bu-
dowlanych. Umowa zawiera też 
zapowiedzi (co prawda poniekąd 
mgliste) korzystnych kredytów 
hipotecznych dla młodych osób 
szukających swojego pierwsze-
go mieszkania, a także obietnice 
ulg dla rodzin za każde urodzone 
dziecko. Zwycięskie partie chcą 
wspierać budowę mieszkań dla 
seniorów, młodych rodzin oraz 
ludzi niepełnosprawnych i na-
juboższych (podobnie zresztą jak 
ich poprzednicy kilka czy kilka-
naście lat temu). Jak konkretnie 
takie wsparcie miałoby jednak 
wyglądać, dowiemy się zapewne 
niebawem, kiedy poznamy szcze-
gółowy program nowego rządu. 
Póki co koalicjanci zapewniają, że 
przygotują ustawę, która gminom 
dostarczy skutecznych narzędzi 
niezbędnych do systematycznego 
rozwiązywania problemów miesz-
kaniowych obywateli. 

Wczuj się w strajkujących pod ziemią

Podziemną trasę, poświę-
coną historii strajku w 
kopalni Piast w Bieru-
niu, gdzie w grudniu 

1981 r. ponad tysiąc górników 
przez dwa tygodnie protestowa-
ło pod ziemią przeciwko wpro-
wadzeniu stanu wojennego, 
przygotowuje Zabytkowa Kopal-
nia Węgla Kamiennego Guido w 
Zabrzu. Przedsięwzięcie włącza 
się w obchody 40-lecia tego naj-

dłuższego podziemnego prote-
stu.

– Wyobrażacie sobie spędzić 14 
dni pod ziemią? Bez dostępu do 
światła dziennego? Bez bliskich 
w najbardziej rodzinnym okresie 
w roku – świętach Bożego Naro-
dzenia? Nie? Poznajcie historię 
tych, którzy właśnie na taki krok 
się zdecydowali. W imię walki o 
wolność. Z miłości do ojczyzny. 
Solidarnie, ramię w ramię… – za-

anonsowano w poniedziałek po 
południu nowe przedsięwzięcie 
na facebookowym profilu Guido.

„W pewien zimowy dzień, w 
1981 r. prawie 2 tys. górników 
nie wyjechało po szychcie na 
powierzchnię! Kolejne dni, któ-
re zamieniły się w tygodnie, żyli 
650 metrów pod ziemią. Poznaj 
ich historie, posłuchaj o prawdzi-
wej sile ducha walki i odkryj ta-
jemnice najgłośniejszego strajku 

stanu wojennego, w Kopalni Wę-
gla Kamiennego Piast. Historia 
opowiedziana głosami uczestni-
ków. Usłysz ją!” – zachęca profil 
kopalni.

W zapowiedzi uściślono, że 
nowa trasa pod nazwą „14 dni 
pod ziemią…”, przygotowana we 
współpracy z Muzeum Śląskim, 
będzie dostępna do zwiedzania 
od 9 grudnia. Bilety można już 
kupować.

Dodajmy, że trwający dwa tygo-
dnie podziemny strajk w kopalni 
Piast w Bieruniu był najdłuższym 
tego typu protestem w powojennej 
historii górnictwa. Nieco krócej 
– 9 dni – trwał podobny strajk w 
sąsiedniej kopalni Ziemowit w Lę-
dzinach. W każdej z kopalń strajk 
rozpoczęło ponad 2 tys. górników, 
a do końca protestów w obu przy-
padkach dotrwało około tysiąca 
strajkujących. Dzieje.pl/PAP

• Metryka ślubu Jana Niemczyka i Marii Staniek, którzy pobrali się w 1765 roku Źródło: Biblioteka i Archiwum im. 
Tschammera w Cieszynie, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej, t. 1.

• Informacja o przejściu na emeryturę Jana Niemczyka z Bystrzycy. Źródło: 
„Poseł Ewangelicki”, 1924 nr 41. Zdjęcia: ARC

• W tzw. sali hybrydowej. Ordynator Marian Wierzgoń stoi w 
środku. Fot. ARC
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S P O R T 
S P O R T

Michal Doležal, 
trener kadry polskich skoczków narciarskich, po konkursach PŚ w Rosji i Finlandii

Nie myślałem, że będzie tak źle 

RETROSKOP 

Wanda Rutkiewicz, 
wybitna polska hi-
malaistka, trzecia 
kobieta na świecie 

i pierwsza Polka, która stanęła 
na najwyższym szczycie świata 
Mount Evereście, była bohaterką 
poprzedniego pytania w naszej 
retro-zabawie. Pytanie numer 
80 stanowiło zarazem lotną pre-
mię Retroskopu, a to oznacza, 
że do jednego z Was powędruje 
voucher o wartości 500 koron do 
sieci sklepów Sportisimo. Tym ra-
zem szczęście uśmiechnęło się do  
Zofii Heczko z Trzyńca.

PYTANIE NR 81
Wczoraj po zamknięciu numeru 
padł werdykt w plebiscycie „Zło-
ta Piłka” na najlepszego piłkarza 
świata według pisma „France Fo-
otball”. W Retroskopie chciałbym 
się natomiast skupić na pewnym 
piłkarzu, który zasłużył na tę na-
grodę, ale nigdy jej się nie docze-
kał. 

Był najlepszym węgierskim 
piłkarzem w historii. Jego kiwki 
przyprawiały obrońców o palpita-
cję serca. Węgierski supersnajper 
w 529 meczach w krajowej i hisz-

pańskiej lidze strzelił 514 goli. W 
kadrze zdobył 84 bramki w 85 wy-
stępach. Z reprezentacją Węgier 
był mistrzem olimpijskim (1952) 
i wicemistrzem świata (1954). W 

barwach Realu Madryt zdobył trzy 
Puchary Europy. 

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

Fot. ARC

Fot. ARC

Futbol bywa bezlitosny
Czerwona kartka, stracona bramka z kontrowersyjnego rzutu wolnego i bezsilność – taką 
ciernistą drogą piłkarze Karwiny dobrnęli do jubileuszowej dziesiątej porażki w sezonie 
2021/2022 Fortuna Ligi. W niedzielę podopieczni trenera Bohumila Páníka przegrali na 
wyjeździe z Hradcem Kralowej 0:1. Punkty, tyle że nie trzy, a dwa, stracił też Banik na 
boisku Zlina po remisie 2:2. 

Janusz Bittmar

D
r u ż y n a 
Hradca 
K r a l o -
wej swo-
je do-
m o w e 
m e c z e 

w Fortuna Lidze rozgrywa 
na stadionie w Mladej Bole-
sławi. Niby utrudnienie, ale 
w pojedynku z przedostat-
nią w tabeli Karwiną „go-
spodarze” czuli się jak u sie-
bie w domu pod Lizakami. 
Zdaniem włodarzy Karwi-
ny, do domowej atmosfery 
w dużym stopniu przyczy-
nili się też sędziowie. – Czu-
jemy się koszmarnie. Spo-
tkanie prowadził sędzia bez 
większego doświadczenia w 
Fortuna Lidze, a tymczasem 
dla obu drużyn był to mecz 
o przysłowiowych sześć 
punktów – stwierdził szko-
leniowiec Karwiny Bohumil 
Páník. 

Tuż po meczu zaolziań-
ski klub wystosował ofi-
cjalne pismo ze skargą do 
szefostwa kolegium sę-
dziowskiego, dając wyraz 
swojego niezadowolenia 
z pracy głównego arbitra 
Josefa Krejsy, a także sę-
dziego Tomáša Kocourka 
obsługującego system wideowe-
ryfikacji VAR. Właśnie po konsul-
tacji z VAR-em w 43. minucie pod 
prysznic powędrował brazylijski 
pomocnik Marco Túlio, który we-
dług sędziów nadepnął na nogę 
kapitana gospodarzy Vlkanovy. 
Grająca w osłabieniu drużyna Kar-
winy jeszcze przed zejściem do 
szatni skapitulowała z dziwnego 
rzutu wolnego, podyktowanego 
za – naszym zdaniem – zupełnie 
normalny pojedynek bark w bark 
w okolicach 20. metra. Ze stałego 
fragmentu gry Jakub Rada tech-
nicznym uderzeniem zaskoczył 
bramkarza Petra Bolka, wyprowa-
dzając gospodarzy na prowadze-
nie 1:0. Na pytanie, dlaczego Bolek 
w ogóle nie zareagował na strzał 
Rady, odpowiedź jest prosta – po 
prostu ustawił sobie źle mur, a 
sam też stał w niefortunnym miej-
scu, na środku bramki. 

Karwiński golkiper w drugiej 
połowie wybronił jednak kilka „se-
tek” Hradca Kralowej, trzymając 
do ostatnich minut swój zespół 
nad wodą. Bolek efektownie, ko-
niuszkami palców, wybił piłkę po 
strzale Vlkanovy, zatrzymał też 
ataki Prekopa, Mejdla i Vašulína. Z 
upływem minut goście wyglądali 
jednak coraz gorzej. Wspomniana 

na wstępie bezsilność przeplatała 
się z niemocą, proste piłki nie do-
cierały do partnerów, a zmiennicy 
wprowadzeni do gry w 59. minu-
cie (Stropek, Čmelík, Durosinmi) 
jeszcze pogorszyli wrażenie. Lukáš 
Čmelík w końcówce spotkania 
mógł skądinąd zostać bohaterem 
zespołu, ale z granicy pola karnego 
wycelował niedokładnie. 

W całym meczu goście nie od-
dali ani jednego celnego strzału na 
bramkę Hradca Kralowej. To też 
świadczy o marazmie, jaki zapa-
nował w zespole na cztery kolejki 
przed przerwą zimową. W najbliż-
szym pierwszoligowym starciu – w 
środę na boisku Bohemians Pra-
ga – trener Páník nie będzie mógł 
skorzystać z usług Michala Papa-
dopulosa, Marco Túlio i Lukáša 
Bartošáka. Kłopoty natury kadro-
wej dają się karwiniakom we zna-
ki również w przypadku młodych 
zawodników. Z powodu kontuzji 
poza drużyną znajduje się obecnie 
polski napastnik Kacper Zych, któ-
ry w tym sezonie strzelił gola Slavii 
Praga. 

Bardziej wesoła atmosfera panu-
je obecnie w Ostrawie. Ekipa tre-
nera Ondřeja Smetany nie potrafi 
tylko utrzymać równej formy, o 
czym przekonała swoich kibiców w 

sobotnim wyjazdowym pojedynku 
ze Zlinem. Na dobrze przygotowa-
nej murawie obie drużyny zagrały 
ofensywnie, na pewno był to jeden 
z najlepszych meczów w ramach 
16. kolejki Fortuna Ligi. Banik pro-
wadził w Zlinie 2:1, ale zamiast do-
bić gospodarzy trzecią bramką, z 
niewiadomych powodów przesta-
wił się na „obronę Częstochowy”. 

W efekcie w 86. minucie Procházka 
wyrównał na 2:2. Remis, biorąc pod 
uwagę dramaturgię całego spo-
tkania, był jednak jak najbardziej 
zasłużony. – Popełnialiśmy niepo-
trzebne błędy, które gospodarze 
skrzętnie wykorzystali. Gol na 2:2 
Procházki niech będzie nauczką na 
przyszłość – ocenił zremisowane 
zawody trener Banika.  

FORTUNA LIGA

FC ZLIN – BANIK OSTRAWA 2:2
Do przerwy: 1:1. Bramki: 18. Tkáč, 86. Procházka – 16. Almási, 52. de Aze-
vedo. Ostrawa: Budinský – Juroška, Svozil, Lischka, Ndefe – Kaloč, Tetour (79. 
Pokorný) – Sor (61. Buchta), Kuzmanović (46. Klíma), Potočný (46. de Azevedo) 
– Almási. 

HRADEC KRALOWEJ – MFK KARWINA 1:0
Do przerwy: 1:0. Bramka: 45. Rada. CZK: 43. Túlio (K). Karwina: Bolek – Mi-
kuš (69. Křapka), Eduardo, Buchta, Šehić – Jean Mangabeira – Sinjavskij (86. 
Nešický), Qose (59. Stropek), Marco Túlio, Bartošák (59. Čmelík) – Papado-
pulos (59. Durosinmi). 
W pozostałych meczach 16. kolejki: Pardubice – Ołomuniec 1:5, Cz. Bu-
dziejowice – Slovácko 3:2, Pilzno – Bohemians 6:0, Slavia Praga – Teplice 3:0, 
Jablonec – Ml. Bolesław 0:1, Sparta Praga – Liberec 2:1.  
Lokaty: 1. Slavia Praga 41, 2. Pilzno 38, 3. Sparta Praga 36, 4. Slovácko 35, 
5. Ostrawa 29,… 15. Karwina 5, 16. Teplice 5 pkt. W następnych kolejkach: 
Bohemians – Karwina (jutro, 18.00), Karwina – Sparta Praga (sobota, 15.00), 
Ostrawa – Cz. Budziejowice (niedziela, 15.00).

• Karwiński stoper Eduardo Santos (z lewej) w pojedynku o piłkę z Adamem Vlkanovą. Fot. LUBOŚ LORINC/Hradec Kralowe

Pożegnanie 
z jesienią
DUKLA PRAGA – 
TRZYNIEC 0:0
Trzyniec: Adamuška – Foltyn, Ba, 
Bedecs, Hýbl – Omasta (93. Puchel), 
Habusta, Weber (91. Steinhübel), 
Javůrek (82. Bolf) – Juřena, Petráň. 
To było niezupełnie jednak poże-
gnanie z piłkarską jesienią w drugiej 
najwyższej klasie rozgrywek, bo 
w ostatni weekend zespoły Dukli i 
Trzyńca zaliczyły awansem pierwszą 
kolejkę… wiosennej części. Pod-
opieczni trenera Martina Zbončáka 
nawiązali na Julisce do dobrej gry 
sprzed tygodnia, kiedy to pokonali na 
wyjeździe Wyszków 4:1. W Pradze 
do pełni szczęścia zabrakło tylko 
bramki. W tabeli FNL trzyńczanie 
przezimują poza strefą spadkową.  (jb)

Tabela 
1. Brno 15 35 30:15

2. Sparta B 15 28 30:18

3. Líšeň 15 28 25:15

4. Vlašim 15 26 31:19

5. Opawa 15 25 24:15

6. Varnsdorf 16 25 28:23

7. Dukla 16 24 21:21

8. Prościejów 15 23 16:20

9. Táborsko 16 22 18:19

10. Jihlawa 15 20 13:16

11. Ujście n. Ł. 15 18 15:20

12. Wyszków 15 17 26:25

13. Przybram 16 17 21:29

14. Trzyniec 16 14 14:30

15. Chrudzim 15 10 13:26

16. Żiżków 16 10 13:27

Optymizm  
przed barażami
W piątek poznaliśmy w Zurychu pary 
barażowe o awans do przyszłorocz-
nych piłkarskich mistrzostw świata 
w Katarze. Polacy w pierwszej części 
baraży zmierzą się w marcu 2022 z 
Rosją, natomiast Czesi ze Szwecją. 
Jeśli drużyny chcą zagrać w fina-
łowym turnieju w Katarze, muszą 
przebrnąć przez dwupoziomowy 
system barażowy. A to oznacza, że na 
pewno… na mundialu nie zobaczymy 
razem Polaków i Czechów. Jeśli bo-
wiem podopieczni Paulo Sousy wy-
eliminują w marcu Rosję, w następnej 
walce zagrają ze zwycięzcą meczu 
Czechy – Szwecja.
– Na tym etapie rywalizacji w naszej 
ścieżce każda z drużyn ma bardzo 
zbliżony poziom i podobne szanse, 
by finalnie cieszyć się z awansu do 
mistrzostw świata – stwierdził szko-
leniowiec Polski Paulo Sousa. – Bę-
dziemy gotowi na bój z kadrą Rosji. 
Wiemy na pewno, że ewentualny klu-
czowy pojedynek o awans do Kataru 
biało-czerwoni rozegrają na własnym 
podwórku – a dokładnie na Stadionie 
Narodowym w Warszawie.  (jb)

Hokejowy serwis
Na stadionach zimowych zrobiło się w weekend bardzo kameralnie. A wszystko za sprawą nowych obostrzeń 
pandemicznych wprowadzonych w piątek na kanwie stanu wyjątkowego w RC. Na całe szczęście hokeiści swojego 
zawodu nie traktują kameralnie. Trzy punkty wywalczyły zespoły Trzyńca i Witkowic, a w Chance Lidze drużyna 
Frydka-Mistka w derbach z Hawierzowem. Tam brylowali polscy napastnicy Filip Komorski i Alan Łyszczarczyk. 

Janusz Bittmar

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC – 
OŁOMUNIEC 5:1
Tercje:   1:0, 0:1, 4:0. Bramki i 
asysty:   17. Vrána (Adámek), 42. 
Nestrašil (Zahradníček, O. Ko-
vařčík), 48. Doudera (Růžička), 59. 
Nestrašil (O. Kovařčík), 60. M. Ko-
vařčík (Szturc) – 27. Nahodil (Kno-
tek, Káňa). Trzyniec: Kacetl – Do-
udera, Marinčin, Musil, Kundrátek, 
Zahradníček, Adámek – Daňo, 
Vrána, Růžička – Nestrašil, M. Ko-
vařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, 
Marcinko, Roman – Šedivý, Szturc, 
Hrňa - Dravecký.

Stalownicy, wciąż bez zdystan-
sowanego Arona Chmielewskiego, 
zrehabilitowali się w niedzielę za 
słaby występ w piątek w Zlinie. 
Wynik nie odzwierciedla jednak 
w pełni obrazu gry. To nie była 
raczej pokazówka, a szarpany ho-
kej, z mnóstwem niedokładności. 
Goście z Hanej zaprezentowali 
się pod Jaworowym bez swojego 
gwiazdora, Davida Krejčego. Były 
snajper Bostonu Bruins miał być 
magnesem dla publiczności, ale 
w końcu zabrakło go na liście. O 
publiczności też można mówić z 
przymrużeniem oka – z powodu 
restrykcji w Werk Arenie pojawiło 
się tylko 1000 widzów. Gospodarze 
zaznaczyli swoją przewagę dopiero 
w trzeciej tercji, świetnie zagrała 
zwłaszcza druga formacja z brać-
mi Kovařčíkami i strzelcem dwóch 
bramek Nestrašilem. 

LITWINÓW – 
WITKOWICE 3:4 (k)
Tercje: 1:0, 2:2, 0:1 – 0:0 – 0:1. 
Bramki i asysty: 6. Irving (Latta), 
29. Lukeš (Chalupa, Balinskis), 38. 
Svoboda (Latta) – 35. Marosz (Bu-
karts, Plášil), 36. Fridrich, 55. Dej 
(Marosz, Galvinš), dec. karny Bu-

karts. Witkowice: Stezka – Plášil, 
R. Polák, Galvins, Gewiese, Koch, J. 
Stehlík, L. Kovář – L. Krenželok, J. 
Hruška, Lakatoš – R. Bondra, Lin-
dberg, M. Kalus – Dej, Marosz, Bu-
karts – Lednický, Chlán, Fridrich. 

Coraz lepiej radzą sobie w eks-
tralidze Witkowice. Podopieczni 
Miloša Holania po skalpach Oło-
muńca i Brna sięgnęli w weekend 
po kolejne zwycięstwo, awansując 
w tabeli na 8. pozycję. Drugi punkt, 
za zwycięstwo w karnych, wystrze-
lił gościom Bukarts, popisując się 
efektowną kiwką do forhendu. W 
barwach ostrawskiej drużyny zabra-
kło tym razem rosyjskiego obrońcy 
Aleksieja Solowjewa. Filar defensy-
wy leczył kontuzję, ale wiele wska-
zuje na to, że w dzisiejszym spotka-
niu z Czeskimi Budziejowicami już 
będzie do dyspozycji trenerów. 
Lokaty: 1. Trzyniec 62, 2. Hradec 
Kr. 54, 3. Pilzno 44,… 8. Witkowice 
37 pkt. W następnej kolejce: Wit-

kowice – Cz. Budziejowice (dziś, 
17.30), Pardubice – Trzyniec (pią-
tek, 18.00).   

CHANCE LIGA

FRYDEK-MISTEK – 
AZ HAWIERZÓW 
4:0
Tercje: 1:0, 2:0, 1:0. Bramki i asy-
sty: 3. Łyszczarczyk (Teper, Klimša), 
22. Komorski (Klimša, Łyszczar-
czyk), 30. Christov (D. Krenželok, 
David Bartoš), 45. Komorski. 
Frydek-Mistek: Baroš – Ciura, Te-
per, Zbořil, J. Michálek, D. Krenže-
lok, Matyáš – Christov, David 
Bartoš, Šlahař – Łyszczarczyk, Ko-
morski, Klimša – Kofroň, Peterek, 
Martynek – Goiš, Matiaško, Ján 
Blaško – Čmiel.
Hawierzów: Dolejš – Chroboček, 

Kadeřávek, T. Pastor, M. Hlaváč, 
Valenta, Korím, Lytvynov – L. Bed-
nář, Pechanec, Maruna – J. Doktor, 
Hudeček, Dostálek – Mrva, Handl, 
Paś – Severa, M. Hrubec, Damašek.

To były derby z mocnym polskim 
akordem. Zamiast Chopina w hali 
Polarka zagrali jednak piękną etiu-
dę napastnicy Alan Łyszczarczyk i 
Filip Komorski. Łyszczarczyk, któ-
ry w 3. minucie zapewnił gospoda-
rzom prowadzenie, w 24 meczach 
zdobył już 28 kanadyjskich punk-
tów – najwięcej w całej Chance 
Lidze. Statystyki Komorskiego też 
robią wrażenie – napastnik z do-
robkiem 12 goli jest królem strzel-
ców Frydka-Mistka. 
Lokaty: 1. Trzebicz 60, 2. Litomie-
rzyce 53, 3. Sokolow 50,… 10. Fry-
dek.Mistek 39, 16. Hawierzów 24 
pkt. W następnej kolejce: Hawie-
rzów – Benátky n. I. (jutro, 17.30), 
Benátky n. I. – Frydek-Mistek (sob., 
17.00).  

• Pod bramką Trzyńca ołomuniecki napastnik Rostislav Olesz. Fot. ZENON KISZA

Pierwszy krok 
wykonany

Piłkarze ręczni Banika Kar-
wina walczą w tym sezonie 
tradycyjnie na trzech frontach. 
Oprócz ekstraligi i Pucharu RC 
podopieczni trenera Michala 
Brůny liczą się też w walce o 
Puchar EHF, uboższą siostrę 
Ligi Mistrzów. W sobotę Banik 
w 3. rundzie pokonał na wyjeź-
dzie Famagustę 29:24. Rewanż 
w najbliższą sobotę nad Olzą 
(16.00). 

FAMAGUSTA – 
KARWINA 24:29
Do przerwy: 14:15. Karwina: 
Marjanović 1, Mokroš – Solák 
8, Sobol 4, Skalický 6, Fulnek 2, 
Patzel 7/1, Mlotek, Užek, Nantl, 
Franc, Urbański 1, Růža, Široký, 
Noworyta.
Goście skwitowali z zadowole-
niem nie tylko w miarę ciepłą 
pogodę na Cyprze, ale też wa-
runki, jakie postawił w pierw-
szym meczu 3. rundy rywal na 
swoim parkiecie. Famagusta z 
kilkoma greckimi zawodnikami w 
składzie nie sprzedała bowiem 
tanio skóry, podopieczni Mi-
chala Brůny mogli więc w pełni 
zasmakować atmosfery pucharo-
wej bitwy. Pierwszoplanowymi 
postaciami meczu byli bramkarz 
Marjanović i jak zawsze Patzel 
z Solákiem w polu. 
Pięciobramkowa zaliczka przed 
sobotnim rewanżem stawia 
Banik w komfortowej sytuacji. 
Zanim jednak karwiniacy zmie-
rzą się z Famagustą po raz drugi, 
już jutro w ramach 13. kolejki 
Strabag Rail Ekstraligi zapre-
zentują się na parkiecie Dukli 
Praga. Początek meczu o godz. 
18.00. Dukla w tabeli plasuje się 
na chwilę obecną na 8. miejscu, 
Karwina zamelduje się w Pradze 
w roli lidera.  (jb)
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I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

WTOREK 30 LISTOPADA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.00 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 14.30 Trezor (film) 15.40 Krok 
od nieba (s.) 16.40 Podróżomania 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce (s.) 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.15 
Szkoda miłości 21.45 Cyrk Bukowsky 
(s.) 22.40 Losy gwiazd 23.40 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.) 0.20 Krymi-
nolog (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna 
planeta 9.20 Historia hieroglifów z 
Sakkary 10.15 30 lat księżnej Diany 
11.05 Opuścić Angkor 11.35 Zbyt głę-
boko – czy uratujemy nasze morze? 
12.20 Nie poddawaj się plus 12.45 
Nie poddawaj się 13.15 Rozwój lasów 
w Mongolii 13.45 Wojna w powietrzu 
1917-1918 14.35 Historia czeskiej żyw-
ności 15.00 Odkrywanie świata 15.50 
Królestwo natury 16.20 Manu i Ma-
ciej podróżują po południowych Wło-
szech 16.45 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 Afryka (teatr) 21.45 
Moje życie z Bohuslavem Martinů 
22.45 100 cudów świata 23.45 Praw-
da o ataku na Pearl Harbor 0.35 W 
imię ojczyzny (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.55 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości 12.35 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 
Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej 
Perły (film) 22.55 Weekend 23.55 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 1.45 
Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Wilk i zając (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 Gwiazdy 
nad głową (s.) 10.10 Grubasy 11.25 
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 7 przypad-
ków Honzy Dědka 23.55 Tak jest, 
szefie! 1.10 Policja w akcji 2.10 Powrót 
komisarza Rexa (s.). 

ŚRODA 1 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba 
(s.) 9.55 13. komnata Hany Robinson 
10.30 Ratownicy (s.) 11.25 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 StarDance XI… 
Kiedy gwiazdy tańczą 15.40 Krok od 
nieba (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.45 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.15 Przy-
gody kryminalistyki (s.) 21.10 Cyrk 
Bukowsky (s.) 22.05 Hercule Poirot 
(s.) 23.00 Komicy na piątkę 23.50 AZ 
kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Dzika Alaska 
9.25 Prawda o ataku na Pearl Harbor 
10.15 Bitwa o Brytanię – echa wyda-
rzeń 1940 11.15 Pozwolenie na wy-
jazd za granicę dla Dubčeka 12.40 
Wędrówki wodniaków 12.55 Wielka 
wojna ojczyźniana 13.45 Tajemni-
ce II wojny światowej 14.45 Terez-
ska dolina 15.15 Człowiek 21 16.10 
Klucz 16.35 Legendarne olbrzymie 
budowle Francji 17.35 Moje życie z 
Bohuslavem Martinů 18.35 Gorączka 
złota na Jukonie 19.20 Babel 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Błękitna krew 21.00 Strony ro-
dzinne 21.30 Manu i Maciej podróżu-
ją po południowych Włoszech 22.00 
Industrie 22.30 Wielka wojna ojczyź-
niana 23.20 Lotnicze katastrofy 0.05 
River (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Weekend 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości, sport, pogo-
da 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Ogólniak (s.) 14.05 Dowody zbrodni 

(s.) 15.00 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.30 Pościg 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Zamieńmy się żonami (reality 
show) 21.45 Małe miłości 22.45 Poli-
cja Chicago (s.) 23.40 CSI: Kryminal-
ne zagadki Miami (s.) 1.25 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.25 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 
Slunečná (s.) 10.05 7 przypadków 
Honzy Dedka 11.25 Strażnik Teksa-
su (s.) 12.25 Gliniarz i prokurator (s.) 
13.30 Policja Hamburg (s.) 14.30 Po-
wrót 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 1. mi-
sja (s.) 21.35 Show Jana Krausa 23.50 
Tak jest, szefie! 1.00 Policja w akcji. 

CZWARTEK 2 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba 
(s.) 10.05 Uśmiechy z pociągu 10.55 
Wszystko, co lubię 11.25 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Carmen (film) 
14.15 Zawodowcy (s.) 15.10 Krok od 
nieba (s.) 16.15 Podróżomania 16.45 
Wszystko, co lubię 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.15 Szkoda miłości 21.10 Pr. 
dyskusyjny 22.10 Gejzer 22.40 Na 
tropie 23.05 Komisarz Montalbano 
(s.) 0.55 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Południowy 
Pacyfik 9.20 Afryka 10.10 Człowiek 
21 11.05 Tajemnice II wojny świato-
wej 12.00 Niezapomniany Concorde 
12.50 Opuścić Angkor 13.20 Zbyt głę-
boko – czy uratujemy nasze morze? 
14.05 Wyprawy z Celine Cousteau 
15.00 Historie XX wieku 15.30 Kwar-
tet 16.00 Odkrywanie świata 16.50 
Industrie 17.20 Wędrówki po północ-
nych Indiach 18.15 Zielnik 18.45 Auto 
Moto Świat 19.15 Droga na Wostok 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Trzydzieści lat lady Dia-
ny 20.55 Konno po Czechach 21.25 
Bedeker 21.55 Świat w płomieniach 
(s.) 23.55 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.55 Małe miłości 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.25 
Krok za krokiem (s.) 12.45 Ogólniak 
(s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.00 
CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.) 
16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Pan profesor (s.) 21.25 Ślub od pierw-
szego spojrzenia 22.50 Gwiezdne 
życie 23.25 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 1.15 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.25 Bolek i Lolek (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 Gli-
niarz 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, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Slunečná (s.) 
21.35 Incognito 22.45 Gafy (s.) 23.55 
Tak jest, szefie! 

POLECAMY

• Historia hieroglifów z Sakkary
Wtorek 30 listopada, 
godz. 9.20  
TVC 2

• Trzydzieści lat lady Diany
Czwartek 2 grudnia, 
godz. 20.00  
TVC 2

• Legendarne olbrzymie budowle 
Francji
Środa 1 grudnia, 
godz. 16.35  
TVC 2

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 24. 11. 
2021 zmarł nagle w wieku 70 lat nasz Drogi Mąż, Oj-
ciec, Dziadek, Brat, Kuzyn, Szwagier, Teść i Wujek

śp. inż. CZESŁAW WALICA
z Karwiny

Z Drogim Zmarłym pożegnamy się we wtorek 
30.  11.  2021 o godz. 12.00 w sali obrzędów pogrzebo-
wych w Karwinie-Mizerowie w kręgu najbliższej rodzi-
ny. W smutku pogrążona rodzina.

 RK-108

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
W głębokim smutku zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że w piątek 26 listopa-
da 2021 roku w wieku 94 lat odeszła od nas na zawsze 
nasza Kochana Mama, Siostra, Ciocia, Szwagierka, Te-
ściowa, Babcia oraz Prababcia

śp. EMILIA NIEBORAS
z domu Kajzar, zamieszkała w Trzyńcu

Ostatnie pożegnanie Drogiej Zmarłej odbędzie się 
w piątek 3 grudnia 2021 o godz. 13.00 w kościele ewan-
gelickim w Gródku. W smutku pogrążona rodzina.

 GŁ-714

30 listopada obchodzi 95. urodziny długoletni członek Koła Polskich 
Kombatantów w Republice Czeskiej, porucznik w stanie spoczynku

JAN CZYŻ 
z Cierlicka

W związku z tym życzymy przezacnemu Jubilatowi na kolejne lata obfi-
tości wszelkich dóbr nieba i ziemi. 
Miły Janku. Znając, Twoją niepospolitą, wręcz niespotykaną u dziewięć-
dziesięciolatków aktywność i pracowitość, życzymy Ci też na co dzień 
dobrego zdrowia i ciągłego odnawiania sił fizycznych oraz duchowych. 
A świętując Twe urodziny, dziękujemy Ci również, miły Przyjacielu i Ko-
lego, za przykład Twego najszlachetniejszego patriotyzmu, którego da-
łeś dowody przed z górą 80 laty uczestnictwem w walce o niepodległość 
Ojczyzny.

Przyjaciółka Pola i Koło Polskich Kombatantów w RC.
 GŁ-710

Tak nas w szkole uczyli, że tyn dobry bywo,
gdo pieśniczką nie gardzi i gdo wiecznie śpiywo.

Dnia 1 grudnia obchodzi swój zacny jubileusz 90. uro-
dzin

pan GUSTAW WALEK 
z Cierlicka

Z tej okazji dużo zdrowia, pogody ducha i samych sło-
necznych dni życzą prawnuczęta, wnuczęta oraz cała 
najbliższa rodzina.

 GŁ-706

W dniu 30 listopada mija pierwsza rocznica śmierci na-
szego Kochanego  

śp. GABRIELA BONKA 
z Czeskiego Cieszyna-Sibicy

Wszystkich, którzy Go zachowali w pamięci, o chwilę 
wspomnień i krótką modlitwę proszą synowie z rodzi-
nami.
 GŁ-713

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

NEKROLOGI

CZYTAJ NAS CODZIENNIE! 

 www.glos.live
Aktualizowany serwis  
o Polakach na Zaolziu

GŁ-702

CO W TEATRZE

SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: 
Neuvěřitelná cesta levé ponožky 
(30, godz. 10.00).

CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: Wielka 
Mała Stopa 2 (1, godz. 16.30); Tady 
hlídáme my (2, godz. 16.30); Bene-
detta (2, godz. 18.30); TRZYNIEC 
– Kosmos: René (30, godz. 17.00); 
Benedetta (30, godz. 20.00); Kupé 
(1, godz. 17.00); Bod varu (1, godz. 
20.00); Mężczyzna z Acapulco (2, 
godz. 17.00); Najgorszy człowiek 
na świecie (2, godz. 20.00); KAR-
WINA – Centrum: Eternals (30, 
godz. 18.00); Wilk na 100% (1, 
godz. 17.30); Bohater miesiąca (1, 
godz. 20.00); Tady hlídáme my (2, 
godz. 17.45); (Nie)długo i szczęśli-
wie (2, godz. 18.00); Přání Ježíško-
vi (2, godz. 20.00); HAWIERZÓW 
– Centrum: René (30, godz. 17.00); 
Benedetta (30, godz. 20.00); 
Zátopek (1, godz. 9.30); Kupé (1, 
godz. 17.00); Bod varu (1, godz. 
20.00); Mężczyzna z Acapulco (2, 
godz. 17.00); (Nie)długo i szczę-
śliwie (2, godz. 18.00); Najgor-
szy człowiek na świecie (2, godz. 
20.00); CIESZYN – Piast: Ainbo 

(30-2, godz. 15.00); Dom Gucci 
(30-2, godz. 16.45); Dziewczyny w 
Dubaju (30-2, godz. 20.00).

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Se-
niora MK PZKO zapraszają 1. 12. o 
godz. 15.00 do Domu PZKO na wy-
stawę i degustację smakołyków i 
przekąsek sylwestrowych.
CZ. CIESZYN – Biblioteka Miejska 
przy ul. Havlíčka 6 zaprasza w so-
botę 4. 12. od godz. 8.00 do 12.00 na 
darmowy kiermasz książek pt. „Za-
bierz mnie do domu”!
MOSTY k. JABŁONKOWA – Biblio-
teka zaprasza w środę 1. 12. o godz. 
16.30 na spotkanie wspomnieniowe 
z okazji 50. rocznicy śmierci pisarza, 
reżysera, aktora i działacza Ada-

ma Wawrosza. O życiu i twórczości 
autora będzie opowiadał Michał 
Przywara, Kazimierz Jaworski wspo-
mni kolegę, Marcin Czudek swoje-
go dziadka. Fragmenty twórczości 
przedstawią Adriana Szolona i pra-
wnuczka Wawrosza Sara Czudek. 
Prosimy się stosować do obowiązu-
jących obostrzeń sanitarnych.
UWAGA HARCERZE SENIORZY 
Z „ZAOLZIA”! – W piątek 10. 12. 
o godz. 10.00 odbędzie się w salce 
Kongresu Polaków przy ulicy Gra-
bińskiej w Cz. Cieszynie tradycyj-
na wigilijka. Można skorzystać z 
autobusu nr 721, który odjeżdża o 
godz. 9.20 sprzed dworca kolejo-
wego. Harcerzy seniorów, którzy 
nie mogą być obecni na wigilijce, 
proszę o kontakt telefoniczny pod 
nr. 777  278  571, do 4. 12. (chodzi o 
zamówienie obiadu).

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 7. 
12. wystawa pt. „Gustaw Fierla, ży-
cie i twórczość”. Czynna od wtorku 
do piątku w godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, ul. Strzelnicza 28, kory-
tarz wejściowy: do 17. 12. wystawa 
pt. „Jan Górniak, właściciel cegiel-
ni i filantrop”. Czynna w godzinach 
otwarcia budynku.

Słynne muzeum powraca!
Łukasz Klimaniec

Po ponad 2,5 roku przerwy 
Muzeum Drukarstwa w 
Cieszynie wznawia dzia-
łalność. Placówka będzie 

czynna od środy 1 grudnia i przez 
cały miesiąc jest dostępna do zwie-
dzania za darmo. 

Długo trzeba było czekać na to, 
by znów zobaczyć w akcji zabyt-
kowe, ale wciąż sprawne maszyny 
drukarskie. Słynne Muzeum Dru-
karstwa w Cieszynie, jakie mieści 
się przy ul. Głębokiej (nieopodal 
mostu Przyjaźni), od kwietnia 2019 
r. było nieczynne z powodu remon-
tu, a później kłopotów z wyłonie-

niem operatora, który miał zająć 
się prowadzeniem tej placówki.

W ramach modernizacji, na któ-
rą miasto Cieszyn zdobyło 1,15 mln 
zł unijnego dofinansowania, zosta-
ła powiększona powierzchnia użyt-
kowa muzeum przeznaczona na 
działalność kulturalną. Pomiesz-
czenia na parterze zostały wyre-
montowane, a znajdujące się na 
pierwszym piętrze mieszkania ko-
munalne zaadaptowane na część 
warsztatową i administracyjną. Co 
więcej, na zapleczu został dobudo-
wany obiekt, w którym znalazła się 
winda, dzięki czemu osoby niepeł-
nosprawne mogą łatwo dostać się 
do środka (podjazd jest od ul. Stro-
mej). Także toalety po moderniza-

cji zostały dostosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością.

Remont zakończył się w 2020 r., 
ale zgodnie z projektem konieczne 
było ogłoszenie konkursu na ope-
ratora, który poprowadzi tę pla-
cówkę. I tu pojawił się kłopot, który 
opóźnił otwarcie obiektu, bo nikt 
nie zgłosił się do tego konkursu 
– nawet Stowarzyszenie Muzeum 
Drukarstwa w Cieszynie, które do 
tej pory prowadziło tę instytucję. 

W takiej sytuacji władze miasta 
musiały znaleźć inne rozwiązanie 
– Muzeum Drukarstwa od stycznia 
2022 roku oficjalnie poprowadzi 
Zamek Cieszyn we współpracy ze 
wspomnianym Stowarzyszeniem 
Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. 

Katarzyna Ko-
czwara, rzecz-
niczka Urzędu 
Miejskiego w Cie-
szynie, w rozmo-
wie z „Głosem” 
przyznała, że 
aktualnie trwa fi-
nalizowanie włą-
czenia placówki 
w struktury Zam-
ku Cieszyn, który 
formalnie pod-
lega pod Urząd 
Marszałkowski w 
Katowicach. 

Oficjalne otwar-
cie Muzeum Dru-
karstwa zaplano-
wano w styczniu 
2022 r. Jednak już 
od środy 1 grud-
nia mieszkańcy i 
turyści będą mo-
gli zwiedzić mu-
zeum i przekonać się, jakie zmia-
ny w nim zaszły. W ramach akcji 
„Grudniowy rozruch maszyn w 
Muzeum Drukarstwa w Cieszynie” 
zwiedzanie odnowionego obiektu 
będzie bezpłatne. Wyremontowane 
muzeum można zwiedzić tylko z 

przewodnikiem od wtorku do piąt-
ku o 15.00, 16.00 i 17.00, a w soboty i 
niedziele o 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 i 16.00. W poniedziałki, 
w święta Bożego Narodzenia (24-26 
grudnia) oraz w Sylwestra (31 grud-
nia) obiekt będzie nieczynny.  

15
osób maksymalnie może liczyć grupa 
zwiedzających Muzeum Drukarstwa. 
Przedstawiciele miasta przypominają 
jednocześnie, że według aktualnych 
rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia, 
w pomieszczeniach zamkniętych obo-
wiązują maseczki.

Muzeum Drukarstwa w Cieszynie założył w 1996 roku Karol Franek, długo-
letni pracownik Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej. Placówka miała przypo-
minać o bogatych tradycjach drukarskich na Śląsku Cieszyńskim i ocalić przed 
zniszczeniem wciąż działające maszyny. W efekcie udało się stworzyć jeden z 
najlepiej zachowanych i najpełniejszych typograficznych zbiorów drukarskich. 
W cieszyńskim muzeum znajduje się typograficzna drukarnia z całym bogac-
twem czcionek, matryc, klisz chemigraficznych i drzeworytniczych, a także 
urządzenia i maszyny odlewnicze, urządzenia drukujące, prasy dociskowe i 
urządzenia introligatorskie. Muzeum Drukarstwa w Cieszynie znajduje się na 
Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

• Wnętrza Muzeum Drukarstwa w Cieszynie po remon-
cie prezentują się okazale. Fot. UM w Cieszynie
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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 10 grudnia 2021 r. 
Nagrodę z 16 listopada otrzymuje Stanislaw Piekarz 
z Czeskiego Krumlowa. Autorem dzisiejszych łami-
główek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 16 listopada: 
KRASICZYN 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
z 16 listopada: 1. TREP 2. RÓZGA 3. EGIDA 4. PAAR 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 16 listopada: 1. BUNT 2. UTWÓR 3. NÓŻKA 4. TRAN
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 16 listopada: MŚCIMY

Rozwiązaniem jest nazwa wsi sołeckiej w Polsce, położonej w województwie wielkopolskim, w powie-
cie obornickim, w gminie Oborniki. Mimo kontrowersji przez cały czas trwa budowa zamku w tej wsi, 
która położona jest na skraju Puszczy Noteckiej…

1. koszula męska noszona dawniej w Rosji
2. nauka zajmująca się projektowaniem i zastosowaniem urządzeń zastępujących pracę człowieka
3. mała zielona żabka nadrzewna
4. Raciborka urzędowo
5. krytyczna ocena filmu, wystawy, koncertu
6. pobiera świadczenie z tytułu niezdolności do pracy
7. choroba dziecięca, wirusowa, zakaźna z różową plamistą wysypką
8. mieszkanka Petersburga, Irkucka, Władywostoku

Wyrazy trudne lub mniej znane: RZEKOTKA

1 2 3 4 5 6 7 8

R R R R R R R R

A A A A A A A A

Rozwiązaniem jest nazwa miasta w północno-zachodniej Polsce, 
w województwie wielkopolskim. Położone na pograniczu Pojezie-
rza Wałeckiego i Pojezierza Krajeńskiego, nad Gwdą, około 11 km 
powyżej jej ujścia do Noteci...

Pionowo i poziomo 
jednakowo: 
1. przebyta trasa wyścigu 

lub część, np. w Tour de 
Pologne

2. miasto we Włoszech, w 
Apulii

3. antonim diabła
4. ROZWIĄZANIE DO-

DATKOWE (polskie 
miasto)

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: TRANI

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. bywa graniczny 
lub do zawiesza-
nia przewodów 
telefonicznych

2. do butów albo 
stołowa

3. hamulcowy lub 
kierowniczy w 
samochodzie

4. w sanskrycie „sto-
pa” lub inaczej 
jest deszcz

1 2 3 4
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1 2 3 4
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Rozwiązaniem jest nazwa wsi w Polsce, położonej w województwie śląskim, w powiecie wodzisław-
skim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa katowickiego. Od 
północy graniczy z gminami Marklowice i Świerklany, od wschodu z miastem Jastrzębie-Zdrój, od po-
łudniowego zachodu z gminą Godów i od zachodu z miastem Wodzisław Śląski...
 

1.-4. dotyk, węch lub smak
3.-6. ciężarówka produkcji japońskiej
5.-8. część zakładu pracy lub instytu-

cji, będąca jednostką organizacyj-
ną niższego stopnia

7.-10. duże, podłużne naczynie insta-
lowane w łazienkach, przeznaczo-
ne do kąpieli

9.-12. aktorski etat
11.-2. amerykańskie gospodarstwo

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ISUZU


