
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ

weekend
Pismo 
ukazuje się 
we wtorki 
i piątki

www.glos.live

Piątek 
25 listopada 2022

nr 90 (LXXVII) 
cena: 17 kč

WIADOMOŚCI
KŁOPOTY Z CENTRUM 
I TRAMWAJEM 
STR. 2-3

KULTURA
»KALENDARZ 
ŚLĄSKI«
STR. 4

STREFA KIBICA
SZKOŁA, TAŃCE 
I MEKSYKAŃSKA FALA
STR. 8-9

REKLAMA

GŁ-832

Prąd kosztuje, ale choinki 
będą się świecić
PROBLEM: Począwszy�od�tego�weekendu�we�wszystkich�miastach�w�naszym�
regionie�zabłysną�iluminacje�świetlne�oraz�rozświetlą�się�świąteczne�
choinki.�W�niektórych�miejscach,�ze�względu�na�wysokie�koszty�energii,�
bożonarodzeniowe�dekoracje�będą�jednak�skromniejsze�niż�rok�temu.

Beata Schönwald

M
iasto Trzy-
niec zdą-
żyło już 
p o l i c z yć, 
że za te-
g o r o c z n e 
świątecz-

ne „szaleństwo” zapłaci prawie 
dwukrotnie więcej niż rok temu. 
W ubiegłym roku chodziło o koszt 
w wysokości 28 tys. koron. W tym 
roku ratusz liczy się z wydatkiem 
rzędu 54 tys. koron. Powodem jest 
wyższa cena, którą miasto musi za-
płacić za energię. Na przyszły rok 
ma już jednak zapewnioną niższą 
stawkę, planuje też przejście na 
energetycznie bardziej oszczęd-
ny system iluminacji świetlnych. 
Niezależnie od niesprzyjających 
w tym roku kalkulacji mieszkańcy 
Trzyńca nie zostaną pozbawieni 
świątecznego klimatu. Migocąca 
choinka i błyszczące ozdoby ulicz-
ne towarzyszyć im będą od pierw-
szej niedzieli adwentu do święta 
Trzech Króli. 

W Karwinie dekoracje świątecz-
ne nie będą w tym roku oświetlały 
głównych miejskich arterii. Ilu-
minacje świetlne nie zawisną na 
słupach oświetlenia publicznego, 
m.in. wzdłuż alei 17 listopada i 

Osvobození. Powody, wg rzecznika 
ratusza Lukáša Hudečka, są dwa. 
Pierwszym jest wysoki koszt insta-
lacji i demontażu ozdób, który się-
ga 0,5 mln koron. Jako drugi podał 
zły stan techniczny słupów wzdłuż 
alei 17 listopada, które zostaną 
wymienione dopiero w przyszłym 
roku. – Reszta pozostaje bez zmian 
– zapewnił. Dzięki temu mieszkań-
cy Karwiny będą mogli się cieszyć 
z trzech choinek – na rynku Masa-
ryka, koło kina „Centrum” i obok 
kościoła św. Marka.

Wysokie ceny wpłyną również 
na świąteczną oprawę Czeskiego 
Cieszyna. – Chociaż ze względu 
na niesprzyjającą sytuację ener-
getyczną nie planowaliśmy w tym 
roku żadnych nowych dekoracji, 
to w mieście zostanie zainsta-
lowana nowa świecąca pięcio-
metrowa bombka, którą miasto 
zakupiło z projektu Těšínské Sle-
zsko – Śląsk Cieszyński w ramach 
programu Interreg – zaznaczyła 
rzeczniczka miasta Marcela Hlad-
ká. Aby zaoszczędzić, lampki na 
choince oraz pozostałe ilumina-
cje świąteczne będą się świecić 
tylko w godzinach funkcjono-
wania oświetlenia publicznego. 
Rok temu było inaczej. Choinka i 
bombka na rynku były oświetlone 
24 godziny na dobę. 

Miasto Hawierzów nie musi w 
te święta jeszcze zaciskać pasa. 
Ponieważ ma ustaloną cenę 
energii aż do końca 2023 roku, 
iluminacje świetlne będą upięk-
szać jego ulice w takim samym 
zakresie, jak w poprzednich la-
tach. Tym bardziej że wszyst-
kie dekoracje świąteczne 
korzystają z  oszczędnych 
rozwiązań LED. Jedynym 
ograniczeniem, na które 
zdecydowały się władze 
miasta, jest zastąpienie 
kilku drzewek jedną 
centralną choinką 
na placu Republiki.

O tym, że przej-
ście z klasycznych 
lampek na świateł-
ka typu LED ratu-
je miasto przed 
w y s o k i m i 
rachunkami 
za prąd, prze-
k o n u j e 
również 
M i r -

ka Šmídowa z  wydziału orga-
nizacyjnego bogumińskiego 
ratusza. Jak podkreśla, fakt, 
że dekoracje świetlne są podłą-
czone do systemu oświetlenia 

publicznego, ich zużycie ener-
gii elektrycznej jest niskie i 
nie przekroczy kilku tysięcy 

koron. Miasto, podobnie 
jak jego sąsiedzi, zrezy-

gnowało jednak w 
tym roku z  zakupu 
nowych motywów i 

wykorzysta te z  po-
przednich sezo-

nów.  
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że dekoracje świetlne są podłą-
czone do systemu oświetlenia 

publicznego, ich zużycie ener-
gii elektrycznej jest niskie i 
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Czas oczekiwania

W najbliższą niedzielę 
chrześcijanie rozpo-
czynają Adwent, czyli 
czas radosnego ocze-

kiwania na zbliżające się święta 
Bożego Narodzenia. W jego czasie 
w parafi ach katolickich odprawia-
ne są msze roratnie, a w parafi ach 
ewangelickich tygodniowe nabo-
żeństwa adwentowe oraz wydarze-
nia towarzyszące. Zbór Śląskiego 

Kościoła Ewangelickiego Augsbur-
skiego Wyznania w Czeskim Cie-
szynie w najbliższą niedzielę o 
17.00 organizuje koncert adwento-
wy w kościele Na Niwach. Zagra w 
nim dziecięcy zespół smyczkowy 
pod batutą Renaty Wdówkowej, a 
gościem wieczoru będzie zespół 
Noemiracles. Wstęp jest wolny. 

Radosnemu oczekiwaniu w Ad-
wencie towarzyszą symbole obec-

ne w liturgii, a w domach pojawiają 
się wieńce adwentowe z czterema 
świecami, które zapalane są w ko-
lejne niedziele. Historia wieńca ad-
wentowego związana jest z osobą 
pastora Johanna Wicherna, prowa-
dzącego w Hamburgu szkołę-przy-
tułek dla sierot. 

Ciąg dalszy na str. 3
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niedziela

dzień: 4 do 6oC 
noc: 3 do 1oC 
wiatr: 1-2 m/s
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noc: 2 do 1oC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 4 do 5oC 
noc: 3 do 2oC 
wiatr: 1-2 m/s

DZIŚ...

25
listopada 2022

Imieniny obchodzą: 
Erazm, Katarzyna
Wschód słońca: 7.11
Zachód słońca: 15.34
Do końca roku: 36 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Pluszowego Misia, 
Dzień Kolejarza
Przysłowie: 
„Jak się Katarzyna głosi, 
tak się Nowy Rok nosi”

JUTRO...

26
listopada 2022

Imieniny obchodzą: 
Konrad, Leonard 
Wschód słońca: 7.13
Zachód słońca: 15.33
Do końca roku: 35 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień bez Zakupów, 
Dzień Ciasta
Przysłowie: 
„W połowie listopada 
deszczy, w połowie 
stycznia trzeszczy”

POJUTRZE...

27
listopada 2022

Imieniny obchodzą: 
Walerian, Wirgiliusz
Wschód słońca: 7.14
Zachód słońca: 15.32
Do końca roku: 34 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Otwarty Notariatu
Przysłowie:
„Gdy listopad z deszczami, 
grudzień zwykle 
z wiatrami”

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

GRÓDEK
O kolejne trzy jabłonie 
rozrosła się miejscowa 
Aleja Dobra, której pomy-
słodawcami są państwo 
Rychtárkowie z pobliskie-
go schroniska „Gródek”. 
Młode drzewka owocowe 
zostały posadzone w celu 
upamiętnienia trzech 
osobistości, które wybrali 
członkowie Stowarzysze-
nia Gmin Regionu Jabłon-
kowskiego. Chodzi o wój-
tów z najdłuższym stażem 
w regionie, którzy posta-
nowili już nie startować 
w jesiennych wyborach. 
Są to: Lenka Husarowa z 
Nawsia, Renata Pavlino-
wa z Łomnej Dolnej i Jan 
Konečný z Nydku. Na dziś 
Aleja Dobra liczy 38 drzew.
 (sch)

HAWIERZÓW
W kościele ewangelickim 
w Błędowicach odbędzie 
się koncert charytatyw-
ny. W piątek 2 grudnia o 
godz. 18.00 solistka Mo-
rawsko-Śląskiego Teatru 
Narodowego w Ostrawie 
Soňa Jungowa zaśpiewa 
utwory musicalowe przy 
akompaniamencie fortepia-
nowym Ivo Morysa. Prócz 
niej zaprezentuje się młode 

po-
kolenie 
artystów 
– laureaci tego-
rocznego Beskidzkiego 
Słowika, którego fi nał 
odbędzie się jutro 
we Frydku-Mistku. 
Zaproszenie przyjęli 
także Nikos Kuluris i 
Jaku Dominik z kapeli 
Kryštof oraz półfi nalistka 
konkursu „SuperStar 2021” 
Valeria Kaňowa. Dochód 
z imprezy zostanie prze-
znaczony na poprawę wa-
runków, w jakich leczą się 
w hawierzowskim szpitalu 
pacjenci z chorobami no-
wotworowymi krwi. (sch)

JABŁONKÓW
Miasto rozpoczęło realiza-
cję projektu budowy przy-
stanku rowerowego. Ro-
werowa strefa odpoczynku 
zawierać będzie drewnianą 
prefabrykowaną wiatę, 
dwa stoły z ławkami, sto-
jaki na rowery, pompkę 
rowerową, donice oraz 
mapę terenu. Projekt reali-
zowany jest przy wsparciu 
województwa moraw-
sko-śląskiego z programu 

dotacyjnego wspierającego 
rozwój turystyki rowero-
wej w regionie. (sch)

TRZYNIEC
Oddział intensywnej tera-
pii szpitala na Sośnie ma 
dwa nowe pulsoksymetry. 
Urządzenia do mierzenia 
pulsu i nasycenia krwi 
tlenem zostały zakupione 
z pieniędzy, które zostały 
wrzucone do umieszczonej 
w szpitalnej aptece skar-
bonki Fundacji „Kropla na-
dziei”. Kwota potrzebna na 
zakup oksymetrów została 
uzbierana w ciągu dwóch 
lat i wyniosła 18 tys. koron. 
Skarbonka po opróżnieniu 
wróciła na swoje miejsce. 
W dalszym ciągu można 
więc składać datki na rzecz 
fundacji. (sch)

GRÓDEK

Karel Řehka, 
szef�sztabu�generalnego�RC,�
na�dorocznej�odprawie�dowództwa�wojskowego

CYTAT NA DZIŚ

•••

Nie musimy się o tym przekonywać, 

że potencjał eskalacji wojny 

na Ukrainie wciąż rośnie. 

Nie można wykluczyć nawet 

najpoważniejszych scenariuszy

Firma,�która�
zaczęła�budować�
Transgraniczne�Centrum�
Informacji�Turystycznej�
przy�moście�Przyjaźni�
w�Cieszynie,�
nieoczekiwanie�opuściła�
plac�budowy.�W�efekcie�
miasto�odstąpiło�od�
umowy�i�szuka�pilnie�
nowego�wykonawcy.�

Łukasz Klimaniec

T
ransgraniczne Cen-
trum Informacji Tu-
rystycznej powstaje 
w miejscu dawnej 
strażnicy celników 
i pograniczników. 
Obiekt przez lata 

szpecił okolicę, a kolejne pomysły 
jego wykorzystania lub przebudowy 
kończyły się fi askiem. Wreszcie poja-
wił się projekt „Szlakiem cieszyńskie-
go tramwaju”, jaki Cieszyn realizuje z 
Czeskim Cieszynem. W ramach niego 

w miejscu strażnicy ma stanąć nowo-
czesny obiekt, z tarasem na dachu i 
repliką tramwaju obok. W marcu 2021 
r. miasto podpisało umowę z fi rmą z 
Żywca, która w lipcu 2021 r. rozebrała 
zrujnowaną strażnicę i rozpoczęła bu-
dowę nowego obiektu. Nieoczekiwanie 
jednak pięć tygodni temu, 18 paździer-
nika, fi rma przerwała prace i opuściła 
plac budowy.

– Okoliczności, jakie zaistniały w za-
kresie współpracy z wykonawcą zmu-
siły miasto do odstąpienia od umowy – 
przyznał Przemysław Major, zastępca 
burmistrza Cieszyna. – Bezpośrednim 

Kłopoty z centrum i tramwajem

powodem tej decyzji było przerwa-
nie prac przez wykonawcę pomimo 
wezwań do kontynuowania robót, 
jakie wysłaliśmy 3 i 9 listopada. Wy-
znaczaliśmy termin powrotu od 16 
listopada, ale ponieważ wykonaw-
ca nie zjawił się i nie podjął prac, 
w poniedziałek 21 listopada gmina 
odstąpiła od umowy – dodał. Nie 
ukrywał, że wpływ na decyzję mia-
sta miało także wcześniejsze zbyt 
mało efektywne realizowanie prac 
przez żywiecką fi rmę.

Co teraz? Czas nagli, bo inwesty-
cja jest współfi nansowana z fundu-

szy unijnych i powinna być gotowa 
najpóźniej do czerwca 2023 r. Mia-
sto planuje wybrać nowego wyko-
nawcę, ale w tym celu poprzedni 
musi wrócić na plac budowy, by 
przeprowadzić inwentaryzację wy-
konanych prac.

W Cieszynie jednak zachowują 
spokój. – Kiedy ogłaszaliśmy prze-
targ na tę budowę, wpłynęło więcej 
ofert, więc mamy listę fi rm poten-
cjalnie zainteresowanych kontynu-
acją tych robót – przyznał Major. 

Gabriela Staszkiewicz, burmistrz 
Cieszyna, przy okazji odniosła się 
do kwoty, jaką trzeba wydać na re-
plikę tramwaju, która znajdzie się 
nad Olzą. To aż 1,7 mln zł! Zazna-
czyła, że większą część tej kwoty 
pokryją środki unijne, a miasto 
wyda na ten cel deklarowane wcze-
śniej 250 tys. zł. 

– Wiele osób wnioskowało, by 
przywrócić tramwaj w natural-
nej formie, jeżdżący po mieście. 
Do tego też był przygotowany 
projekt. Ale to kosztowałoby ok. 
40 mln zł. Miasto zdecydowa-
ło się więc na replikę, która ma 
kosztować 1,7 mln zł – wyjaśniła. 
Stwierdziła, że tramwaj jeżdżący 
po Cieszynie, jako atrakcja tury-
styczna, generowałby każdego 
roku ogromne koszty, których nie 
pokryłaby nawet cena biletu się-
gająca 50 zł. 

ZDANIEM... Beaty Schönwald

No i mamy wreszcie receptę na polskość. Działające na Za-
olziu polskie organizacje, instytucje, inicjatywy, ruchy i 
stowarzyszenia nie muszą już się głowić, jak przekonać 
miejscową dziatwę do tego, że warto być Polakiem. Jest 
na to sposób. Na pierwszy rzut drętwy i przestarzały, za 

to – jak się okazuje – skuteczny.
Dowiedziałam się o nim niedawno, we wtorek, kiedy pojechałam 

na spotkanie z trzynieckimi dziewiątoklasistami, którzy 11 listopada 
i dwa poprzedzające go dni spędzili w Warszawie. Aby nie powtarzać 
tego, o czym można przeczytać w osobnym artykule w tym wydaniu, 
całość ujmę w dwóch zdaniach. Młodzież przez trzy dni słuchała 
długich patriotycznych przemówień, wykładów z polskiej historii i 
sztuki, w tłumie na placu Piłsudskiego z całym narodem śpiewała 
„Mazurka Dąbrowskiego” i wróciła odmieniona, z bijącym mocno 
biało-czerwonym sercem w młodej piersi. W tym, co piszę, nie ma 
drwiny. To rzeczywistość, o której ci młodzi ludzie opowiadali mi bez 
przymusu i imiennego „wywoływania do tablicy”. Mówili o tym, że 
zrozumieli, że są cząstką tego narodu, który żyje w Polsce i na całym 
niemal świecie, a to, że chcą być Polakami, to ich własna decyzja, a nie 
narzucony przez rodziców lub nauczycieli schemat.

Nieraz spotkałam się z poglądem, że młodzi nie lubią słowa pa-
triotyzm i patetycznych narodowych uniesień. Nieraz słyszałam też 
o tym, że aby zechcieli zostać Polakami, muszą upatrywać w tym 
wymierną korzyść. Dlatego też należy przekonywać ich, że znajomość 
języka polskiego przyda im się w życiu i że dzięki niej łatwiej znajdą 
pracę, a także pokazywać im wszelkie atrakcje, które oferuje polski 
krajobraz z morzem, górami i jeziorami. Zgadzam się, że to też może 
odgrywać swoją rolę, choć drugorzędną. W przeciwnym razie to, że 
przepadam za rzymskim Koloseum, krzywą wieżą w Pizie i dźwięcz-
nym włoskim, musiałoby ze mnie uczynić Włoszkę. Sedno tkwi zatem 
w czym innym. We własnym wewnętrznym doświadczeniu czegoś, co 
pozostawia w sercu trwały ślad. Tym doświadczeniem jest poczucie 
przynależności do danej wspólnoty ludzi, przeżycie czegoś wzniosłe-
go, co przerasta codzienność. Nastolatkom z Trzyńca udało się tego 
zakosztować z okazji tegorocznego Święta Niepodległości i to rozpa-
liło w nich rokujący nadzieje na przyszłość płomień. Czy ktoś zechce 
ich naśladować? 

TRZYNIEC

JABŁONKÓW

HAWIERZÓW

� GŁ-115
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»Szerszniki« wręczone

Cieszyński poeta, tłumacz i publi-
cysta Zbigniew Machej odebrał we 
wtorek statuetkę im. ks. Leopolda 
Jana Szersznika. Nagrody powiatu 
cieszyńskiego w dziedzinie kultury 
trafi ły także do redaktorki „Pamięt-
nika Ustrońskiego” Bożeny Kubień 
oraz Zespołu folklorystycznego 
„Nadolzianie” z Kaczyc. Uroczystość 
wręczenia odbyła się we wtorek w 
Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego. Nagrody są przyznawane 
przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego 
po uwzględnieniu opinii Kapituły 
Nagrody w trzech kategoriach: twór-
czości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony. W ciągu dwudziestu lat 
(2002-2022) powiat cieszyński przy-
znał siedemdziesiąt nagród. Wśród 
osób i instytucji uhonorowanych z 
terenu Zaolzia są już Polski Związek 
Kulturalno-Oświatowy, Scena Polska 
Teatru Cieszyńskiego i prof. Karol 
Daniel Kadłubiec.

•••
Kosmiczny sukces

Polski naukowiec – Sławosz Uznań-
ski – został wybrany przez Europej-
ską Agencję Kosmiczną do Rezerwy 
Astronautów ESA. W trwających 
półtora roku eliminacjach pokonał 
ponad 22 tys. kandydatów z całego 
kontynentu. Prezentacji astronau-
tów dokonał Josef Aschbacher, 
dyrektor generalny ESA, podczas 
środowego posiedzenia Rady ESA 
na szczeblu ministrów w Paryżu. 
Kontrakty ESA otrzyma sześciu 
astronautów korpusu podstawowe-
go, w tym jeden z niepełnospraw-
nością i 11 rezerwowych. Ci pierwsi 
mają praktycznie zagwarantowane 
loty na Międzynarodową Stację 
Kosmiczną (ISS), a może nawet na 
którąś z misji księżycowych NASA 
realizowanych z udziałem ESA. 
Rezerwowi w każdej chwili mogą 
do nich dołączyć i rozpocząć inten-
sywne szkolenie, jeśli ESA rozszerzy 
programy załogowe, w szczególno-
ści wykorzystanie ISS.  (szb)

•••
Poparcie dla niepodległości 
i suwerenności
Parlament Europejski w środę przyjął 
rezolucję uznającą Rosję za państwo 
sponsorujące terroryzm. Europosło-
wie wyrażają poparcie dla niepodle-
głości Ukrainy. W dokumencie euro-
deputowani wyrażają niezachwiane 
poparcie dla niepodległości, suwe-
renności i integralności terytorialnej 
Ukrainy w jej granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową 
oraz potępiają nielegalną, niesprowo-
kowaną i nieuzasadnioną agresywną 
wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.
Eurposłowie domagają się zaprzesta-
nia wszelkich działań wojskowych sił 
rosyjskich, w szczególności ataków 
na tereny mieszkalne i infrastrukturę 
cywilną, oraz wycofania przez Rosję 
wszystkich sił zbrojnych i sprzętu 
wojskowego z całego terytorium 
Ukrainy. Wzywają do zaprzestania 
przymusowych deportacji ukraińskiej 
ludności cywilnej i przymusowych 
adopcji ukraińskich dzieci, a także do 
uwolnienia wszystkich osób przetrzy-
mywanych na Ukrainie.  (PAP)

W SKRÓCIE

Rys. JAKUB MRÓZEK

Muzyczne 
pożegnanie

Nie żyje Cezary 
D r z e w i e c k i , 
były dyrygent 
trzynieckiego 

Polskiego Zespołu Śpiewa-
czego „Hutnik”. Kierował 
też fi lią Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Wiśle. Miał 63 
lata. O jego śmierci poin-
formował burmistrz mia-
sta Tomasz Bujok.  Cezary 
Drzewiecki urodził się w 
Katowicach, gdzie ukoń-
czył Liceum Muzyczne im. 
Karola Szymanowskiego. 
Wszechstronne zaintere-
sowania muzyczne i chęć 
doskonalenia się sprawiły, 
że zdobywał swoją wiedzę 
i umiejętności na kilku 
kierunkach studiów wyż-
szych.  Od 1982 roku był 
mieszkańcem Wisły, gdzie 
od 1993 roku był kierow-
nikiem Filii Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Wi-
śle. Przez krótki czas pełnił także 
funkcję dyrektora Wiślańskiego 
Centrum Kultury. – Chciałbym  w 
tym miejscu złożyć kondolencje 
rodzinie i bliskim zmarłego, który 
był na stałe obecny w życiu nasze-
go miasta – napisał Bujok. 

  Drzewiecki był dyrygentem i 
kierownikiem artystycznym Pol-
skiego Zespołu Śpiewaczego „Hut-
nik” w latach 1985-1998 i – jak czy-
tamy na stronie internetowej chóru 
– „głównym architektem spektaku-
larnych sukcesów zagranicznych 
zespołu w dekadzie lat 90.”.

  – Miałem 26 lat. Przejąłem ze-
spół z ogromnymi tradycjami, po 
wielkim poprzedniku, założycielu 
Karolu Wronce. Moje pierwsze lata 

z „Hutnikiem” były dobre, ale do 
pewnych rzeczy musiałem dojrzeć. 
Przełomowy był rok 1988, kiedy 
„Hutnik” wypadł znakomicie na fe-
stiwalu poloniijnym w Koszalinie. 
Wtedy zespół absolutnie mi zaufał 
– mówił w wywiadzie dla  „Głosu 
Ludu” w 2010 roku.  

W kolejnych latach współtwór-
czynią nowego wizerunku „Hut-
nika”   była dyrygent i kierownik 
artystyczny Ewa Wigezzi, a po niej 
funkcje te przejęła Aleksandra Ze-
man. Jesienią 2006 roku rozpoczął 
ponownie pracę z „Hutnikiem” Ce-
zary Drzewiecki, którego od roku 
2015 do 2017 zastępowała Anna 
Ostrowska. Od września roku 2021 
jest dyrygentem Mykola Blikhar. 
 (szb)

• Cezary Drzewiecki w roku 2010, kiedy na 
łamach „Głosu Ludu” ukazał się wywiad z dy-
rygentem. Fot. ARC

• Wczoraj w redakcji „Głosu” wylosowano osoby, które w kuponach zamiesz-
czonych w naszej gazecie głosowały na swoich faworytów w plebiscycie „Tacy 
Jesteśmy” Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Mistrzem ceremonii był 
prowadzący galę prezes spółki Pol-Press wydającej „Głos” Marek Słowiaczek 
(z lewej). Szczęście uśmiechnęło się do Aliny Wantulok, Andrzeja Santariusa 
oraz Pawła Wantuloka. Wszyscy otrzymają nagrody rzeczowe. Ze zwycięzcami 
skontaktuje się telefonicznie Kancelaria Kongresu Polaków w RC. 
Fot. NORBERT�DĄBKOWSKI

Czas oczekiwania
Dokończenie ze str. 1

Chcąc stworzyć rodzinną at-
mosferę, w pierwszą nie-
dzielę Adwentu w 1839 roku 
zapalił pierwszą świecę ad-

wentową umocowaną na drewnia-
nym kole o średnicy dwóch metrów, 
by stworzyć nastrój skłaniający do 
modlitwy. Następne, mniejsze dwa-
dzieścia cztery świece, podopieczni 
zapalali każdego dnia do Wigilii gro-
madząc się na wieczornym śpiewie. 
Z czasem drewniane koło przystrojo-
no gałęziami jodły. Gdy w 1860 roku 
Wicherna przeniesiono do Berlina, 
odchodząc pastor zmniejszył liczbę 

świec do czterech. Tradycja szybko 
przyjęła się w rodzinach ewangelic-
kich na północy Niemiec. W latach 
20. XX wieku zwyczaj rozpowszech-
nił się wśród katolików. Na terenach 
dzisiejszej Polski wieńce adwentowe 
pojawiły się w 1925 roku. Umieszcza 
się je na wstążkach pod sufi tem w 
domach oraz kościołach lub ustawia 
na widocznym miejscu, np. na tacy 
na stole. Zapalanie świec oznacza 
czuwanie i gotowość na przyjście 
Chrystusa.

O tym, jak powstają wieńce ad-
wentowe, przekonali się uczestni-
cy warsztatów w Karwinie, o któ-
rych piszemy na str. 10. (klm)

Jeżeli potrafi sz napisać relację z deptania kapusty, zrecenzować 
gwarową sztukę zagraną przez jeden z amatorskich zespołów te-
atralnych, odnaleźć się na hokejowej tafl i w roli dziennikarza spor-
towego czy dobrze oddać atmosferę na „Gorolskim Święcie” za po-
mocą zdjęć, to spróbuj sił w „Głosie”, gazecie Polaków w Republice 
Czeskiej, o ugruntowanej pozycji nie tylko na lokalnym podwórku, 
ale i w świecie mediów polonijnych.
Do�naszego�zespołu�szukamy�osób�odważnych,�ciekawych�świata,�
które�dobrze�poruszają�się�także�w�wirtualnej�przestrzeni�Facebooka,�
Twitt�era,�Instagrama�i�innych�komunikatorów.�Doświadczenie�jest�mile�
widziane,�ale�ważniejsze�jest�kreatywne�posługiwanie�się�językiem�
polskim.
Jeżeli chcesz się sprawdzić, wyślij e-maila na adres: wolff @glos.live. 
Czekamy na Ciebie. 

Zdjęcia:�ARC

• Widok na opuszczony plac budowy 
Transgranicznego Centrum Informa-
cji Turystycznej przy Moście Przyjaź-
ni w Cieszynie. Fot. SZYMON�BRANDYS
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Fot. NORBERT�DĄBKOWSKI
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Janusz Bitt mar 

Czeski�kandydat�do�Oscara,�
znakomity�obraz�Petra�
Václava�„Il�Boemo”,�jest�
fi�lmem,�w�którym�muzyka�ma�
szczególne,�ba,�najważniejsze�
miejsce.�Zapraszam�do�
lektury�kolejnego�odcinka�
Pop�Artu.�

RECENZJE

IL BOEMO
Czeskie kino w ostatnich latach przy-
pomina podniszczoną nieco huśtaw-
kę. Z oddali wabi, żeby się pohuśtać, 
ale po bliższych oględzinach pozostaje 
rozgoryczenie, bo śruby jęczą, a cała 
konstrukcja ledwo trzyma się kupy. Na 
fali łatwych zdobyczy w dalszym ciągu 
trwa ofensywa lekkich komedii roman-
tycznych, ale są też wyjątki, potwier-
dzające regułę. 

Jedną z nich był fi lm Petra Jákla 
„Jan Žižka”, który w tej rubryce został 
już poddany (brutalnej nieco) rozbiór-
ce. Dziś chciałbym zwrócić uwagę na 
szczególny obraz – „Il Boemo” – nakrę-
cony w czesko-włoskiej koprodukcji, 
który powinien zainteresować nie tylko 
miłośników opery. 

Mieszkający na stałe we Francji re-
żyser Petr Václav przez dziesięć lat 
przymierzał się do nakręcenia życio-
rysu czeskiego kompozytora Josefa 
Myslivečka (1737-1781), szukając nie 
tylko środków fi nansowych, ale też po-
mysłów, jak podejść do tematu. Václav 
zdawał sobie sprawę z tego, że zapo-
mniany przez wieki Mysliveček, które-
go kojarzą tylko najbardziej zagorzali 
fani opery, jest zupełnie innym bohate-
rem fi lmowym, niż chociażby Wolfgang 
Amadeusz Mozart. „Amadeusz” Miloša 
Formana był w 1984 roku prawdziwym 
objawieniem i do dziś pozostaje klasy-
ką gatunku. Obraz „Il Boemo”, który 
będzie czeskim wysłannikiem w wal-
ce o Oscary, już na starcie został więc 
pozbawiony bardzo istotnej przewagi 
zwanej potocznie „znaną gębą”, którą 
rekompensuje artystycznymi środka-
mi o niespotykanej skali, jak na czeskie 
warunki ostatnich lat. 

Film kręcono w różnych miejscach, 
z przewagą Włoch, które zostały poka-
zane z rozmachem, na jaki pozwalały 
zresztą tamtejsze piękne wnętrza pała-
ców i teatrów. W oryginale „Il Boemo” 
powstał w języku włoskim, w czeskich 
kinach można napotkać na dwie wersje 
– z czeskim dubbingiem i z napisami. 
Polecam zdecydowanie drugą opcję, 
w której odtwórca głównej roli Vojtěch 
Dyk mówi po włosku, bo dopiero wte-
dy w pełni docenimy trudy i zarazem 
piękno tego zawodu. 37-letni aktor 
wykorzystał swój potencjał do mak-
simum, wcielając się w kompozytora 
Myslivečka z pasją miłośnika muzycz-
nej pięciolinii. Dyk, który zajmuje się 
aktywnie również muzyką, jest wzię-

tym piosenkarzem lubującym się m.in. 
w jazzie i swingu, dlatego szybko zro-
zumiał intencje reżysera. Václav chciał 
nakręcić fi lm artowy, pozbawiony za-
chcianek popcornowej publiczności. I 
w tym założeniu poszukiwał aktora ze 
słuchem absolutnym, potrafi ącego w 
miarę szybko ogarnąć włoski na takim 
poziomie, żeby w tym języku nauczyć 
się wszystkich dialogów. Efekt jest pio-
runujący, biorąc pod uwagę fakt, że Dyk 
nie nauczył się włoskiego, ale... tylko 
dialogów potrzebnych do zagrania roli. 

Film rozpoczyna się w momencie, 
kiedy Mysliveček, chorujący już wtedy 
na zaawansowany syfi lis, podsumowu-
je swoje życie. Bardzo szybko jednak ka-
mera przenosi widza na początek całej 
historii, do okresu, w którym ważyły się 
losy kompozytora. Niewiele zabrakło 
bowiem, a utalentowany muzycznie 
Mysliveček zostałby młynarzem w oko-
licach Pragi, tak jak jego ojciec i brat. 
Swoim zapałem i oczywistym talentem 
przekonał jednak do siebie muzycz-
nych mecenasów, osiadając na stałe we 
Włoszech. Tam Giuseppe Mysliveček 
z młodzieńczym wigorem poszukiwał 
idealnych nut prowadzących do serc 
słuchaczy, a zwłaszcza słuchaczek. Re-
żyser Petr Václav skupił się w fi lmie nie 
tylko na muzyce, której poprzez długie 
arie operowe dano duże pole do popisu, 
ale też na sprawach bardziej przyziem-
nych. Zanim przystojny Mysliveček za-
chorował, jego życie przeplatane było 
komponowaniem muzyki na zamówie-

nie i uwodzeniem włoskich (i nie tyl-
ko) szlachcianek. Jego „femme fatale” 
była piękna, eteryczna Anna (w tej roli 
Lana Vlady), ale też niezliczona liczba 
innych urodziwych panien i kobiet na 
konkretnym, czytaj atrakcyjnym stano-
wisku. 

Vojtěch Dyk w jednym z  wywiadów 
zagalopował się na tyle, że Myslivečka 
porównał do Michaela Jacksona. „Był 
Jacksonem muzyki barokowej ówcze-
snych czasów” – zauważył aktor i pio-
senkarz, odnosząc się jednak nie do 
spraw sercowo-pościelowych bohatera, 
a jego parcia na bramkę XVIII-wiecznej 
pop-kultury. Po części ma rację. Dzieła 
Myslivečka krytyka muzyczna właśnie 
w ten sposób bowiem ocenia, podkre-
ślając głównie komercyjny charakter 
jego muzyki. Opery w drugiej połowie 
XVIII wieku były postrzegane przez 
ówczesnych odbiorców tak samo, jak 
obecnie piosenki Eda Sheerana. Owa 
lekkość muzyki Myslivečka została nie-
mniej na nowo zdefi niowana przez Vác-
lava, poszukującego w jego twórczości 
czegoś więcej, niż tylko zabawy. Warto 
się więc skupić na wielu operowych 
ariach tworzących muzyczny kręgosłup 
fi lmowej opowieści. Muzyczna warstwa 
fi lmu została zresztą potraktowana po 
mistrzowsku. 

W „Il Boemo” zagrała świetna or-
kiestra barokowa Collegium 1704 pod 
batutą Václava Luksa, z  gościnnym 
udziałem sopranistki Simony Šaturo-
wej. Orkiestra specjalizuje się właśnie 

w muzyce XVIII wieku, z naciskiem na 
takich artystów, jak Bach, Händel czy 
właśnie Mysliveček. Pisałem wpraw-
dzie o komercyjnym pędzie Myslivečka 
do sławy, ale wtedy nikt nie bawił się 
w artystę undergroundowego, każdy 
chciał przeżyć w trudnych czasach. Po-
mysł na łatwo wpadającą w ucho ope-
rową arię nie pomniejsza (wręcz prze-
ciwnie) zasług Myslivečka w rozwój 
gatunku, który ma się dobrze również w 
XXI wieku. W fi lmie wykorzystano nie 
tylko najbardziej znane fragmenty jego 
twórczości, reżyser sięgnął też po bar-
dziej skomplikowane aranżacje, który-
mi Mysliveček zauroczył i oszołomił za-
razem młodego wtedy Mozarta. Scena 
spotkania Myslivečka z młodziutkim 
Wolfgangiem, który za fortepianem do-
słownie w kilka sekund genialnie roz-
budował motyw nucony przez czeskie-
go kompozytora, należy do najlepszych 
w całym fi lmie. 

Dać się ponieść emocjom, wsłu-
chując się w muzykę, która po prawie 
trzystu latach nic nie straciła na eks-
presyjności, to jeden ze sposobów, jak 
zakochać się w tym fi lmie. Drugi spo-
sób, równie wart świeczki, to zapozna-
nie się z niebanalną historią życiową 
kompozytora, który miał mniej fartu od 
artystów wpisanych na stałe w kanon 
muzyki klasycznej. Zaznaczona śmier-
telną chorobą kompozytora druga po-
łowa fi lmu umożliwia widzowi jeszcze 
mocniej zidentyfi kować się z tą piękną 
muzyką.  

TARANTINO NAKRĘCI SERIAL. 
Szykuje się nie lada gratka dla fa-
nów twórczości Quentina Taran-
tino. Amerykański reżyser ogło-
sił w tym tygodniu swój zamiar 
nakręcenia pierwszego w swojej 
karierze serialu telewizyjnego. 
Produkcja ma się składać z ośmiu 
odcinków, a zdjęcia ruszą w przy-
szłym roku. Reszta owiana jest ta-
jemnicą, tak jak przystało na jed-
nego z najbardziej zwariowanych 
twórców planety Hollywood.

•••
TA HISTORIA WCIĄŻ NAS KRĘ-
CI. 24 marca przyszłego roku do kin 
wejdzie czwarta odsłona przygód 
Johna Wicka. Miłośnicy fi lmów ak-
cji już teraz mają się na baczności, 
tym bardziej że odtwórca głównej 
roli Keanu Reeves obiecuje kolej-
ną porcję dużych wrażeń psycho-
somatycznych. Poprzedni obraz 
„John Wick 3” w ciągu dwóch tygo-
dni zarobił 181 mln dolarów, stając 
się najbardziej kasowym fi lmem z 
całej serii. Jak będzie w przypad-
ku czwartej odsłony? Jedno jest 
pewne, dla Johna Wicka pieniądze 

nie są najważniejsze. – Tempo re-
alizacji poszczególnych zdjęć było 
wręcz zabójcze. Przyznam jednak, 
że zawsze z przyjemnością wcie-

lam się w postać Johna Wicka.  Ta 
historia wciąż mnie kręci  – zdra-
dził Reeves. 

Nas, widzów też. 

PRZEZ LORNETKĘ

• Muzyka jako 
droga do serca. 

Josef Mysliveček 
(Vojtěch Dyk) miał 
na to sprawdzoną 

receptę. 

• Keanu Reeves ponownie wcieli się 
w postać Johna Wicka, zawadiaki 
o dobrych, ale ostrych manierach. 
Zdjęcia:�mat.�prasowe

»Kalendarz Śląski« 
osadzony w naszą codzienność

K
iedy rok temu 
dokładnie o tej 
samej porze pi-
sałam recenzję 
tego cykliczne-
go wydawnic-
twa, opatrzyłam 

ją tytułem „Polski »Kalendarz Ślą-
ski«. Wyraziłam wtedy przypusz-
czenie, że skupienie się na tema-
tach, skądinąd wartościowych, 
ciekawych i rzetelnie opracowa-
nych, niemniej jednak opisujących 
tylko sprawy z „dołów” oraz pra-
wego brzegu Olzy, może wzbudzić 
pewien niedosyt zwłaszcza wśród 
czytelnika zamieszkującego tzw. 
goraliję. Tym razem jest inaczej. 
„Kalendarz Śląski 2022” osadzony 
jest głęboko w naszą nadolziańską 
codzienność, dawną i współcze-
sną, tę spod szybów kopalń i spod 
Kozubowej. 

Pierwszym i dość obszernym 
potwierdzeniem owego zakorze-
nienia w tradycji mieszkańców tej 
ziemi jest kalendarium z ujętymi 
w krótkie gwarowe powiedzonka 
„wierzeniami, zwyczajami i prak-
tykami ludu śląskiego”. Po niemal 
każdym miesiącu następuje opis 
poszczególnych świąt kościelnych 
i świeckich. Całość zaś zamyka, 
jednocześnie otwierając część pu-
blicystyczną wydawnictwa, ze-
stawienie różnic w celebrowaniu 
świąt Bożego Narodzenia i Wiel-
kanocy w tradycji katolickiej i lute-
rańskiej autorstwa Adama Paliona. 

Po tym wprowadzeniu czytelnik 
znajdzie kilka artykułów, które w 
jakiś sposób odnoszą się do Cieszy-
na. Ten pierwszy, Ireny Prengel-
-Adamczyk, podejmuje temat mało 
znany – przedstawicieli radykalne-
go skrzydła reformacji, grupy tzw. 

Habanów oraz ich fajansowej ce-
ramiki, której największa kolekcja 
w Polsce znajduje się w Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie i 
która była niekiedy mylona z cera-
miką jabłonkowską. Kolejne zwią-
zane z tym miastem tematy doty-
czą popularnej strzelby cieszynki 
i rusznikarza Jerzego Wałgi, rzeki 
Olzy, badań archeologicznych 
na cieszyńskim Rynku oraz XIX-
-wiecznego badacza Afryki Karla 
Maucha, Niemca, który przez krót-
ki okres mieszkał w Cieszynie. 

Tematy spod kopalnianych szy-
bów to tradycyjnie działka Stani-

sława Kołka i Otylii Toboły. Eme-
rytowany górnik Kopalni Armii 
Czechosłowackiej, z której w lu-
tym 2021 roku wywieziono ostatni 
wózek węgla, zaprasza w senty-
mentalną podróż po bocznicach 
kolejowych Zagłębia Ostrawsko-
-Karwińskiego. Tak się składa, że 
pełna dramatycznych wątków i nie-
oczekiwanych zwrotów opowieść 
Otylii Toboły toczy się w cieniu 
jednego z mijanych przez pociąg 
zakładów – kopalni Dąbrowa. Do-
tyczy ona zawiłych losów pewnej 
polsko-czeskiej rodziny na prze-
strzeni wydarzeń z okresu 1938-

1949. Z kolei problematykę polsko-
-czeskiego nazewnictwa na Śląsku 
Cieszyńskim w czasach monarchii 
habsburskiej i międzywojennej 
Czechosłowacji porusza znawca 
tematu, historyk Józef Szymeczek. 
Powrotem w trudne tematy wojen-
ne jest również przyczynek Wojcie-
cha Święsa o Józefi e Kamińskim, 
pseud. „Strzała”. Chodzi oczywiście 
o Żywocice.  

„Kalendarz Śląski 2022” pozwala 
czytelnikowi również poszybować 
w górę. Pierwszą do tego okazją 
jest ciekawy i dla wielu pewnie też 
odkrywczy tekst Czesława Krainy 

o sięgających początku XX wieku 
planach budowy lotniska w Cze-
skim Cieszynie oraz początkach 
lotnictwa na Śląsku Cieszyńskim. 
Drugą okazją wzniesienia się w 
przestworza jest wywiad redakto-
ra kalendarza Mariana Siedlaczka, 
przeprowadzony z Dariuszem Cy-
merysem w nawiązaniu do wspól-
nego lotu nad Beskidami. Prosto do 
jednej z beskidzkich wiosek, Łom-
nej Dolnej, prowadzi nas później 
rozmowa napisana gwarą przez 
Izabelę Wacławek o życiu jej „sta-
rzika” Józefa.

Tematem zamykającym te-
goroczny „Kalendarz Śląski”, a 
równocześnie otwiera temat do 
dyskusji, które były już nieraz pro-
wadzone i prowadzić można je bez 
końca, zdumiewając się lub mar-
twiąc wynikającymi z nich konklu-
zjami, jest tożsamość zaolziańskiej 
młodzieży. Pisze o niej długoletnia, 
od niedawna będąca na emerytu-
rze polonistka Polskiego Gimna-
zjum w Czeskim Cieszynie, Lidia 
Kosiec, następnie po przeprowa-
dzonych badaniach socjologicz-
nych wśród 247 uczniów tej szkoły 
poddaje głębokiej analizie Zofi a 
Parchańska-Puczek, by wreszcie 
wspólnie z Dariuszem Cymerysem 
i Marianem Siedlaczkiem pochylić 
się nad jej wynikami. 

Stali czytelnicy „Kalendarzy Ślą-
skich” pamiętają, że kończyły się 
one na wesoło, dowcipami opatrzo-
nymi nagłówkiem „Śmiych Macie-
ja”. W tegorocznym wydaniu na 
ostatnich stronach zamieszczono 
zestaw „absurdalnych przepisów”. 
Mogę jednak państwu zagwaran-
tować, że efekt ich lektury jest taki 
sam, jak kawałów Ludwika Cien-
ciały. (sch)

Polskie legendy wróciły w komiksie

Obrazkowe historie na 
podstawie znanych pol-
skich legend – „O Smoku 
Wawelskim i królewnie 

Wandzie”, „Opowieść o Popielu i 
myszach” oraz „O Piaście Kołodzie-
ju” zyskują nowe życie. Te komiksy, 
które w latach 70. i 80. ub. stulecia 
były bestsellerami nie tylko w Pol-
sce, ale i w USA, ukazały się właśnie 
na polskim rynku wydawniczym. 

Ich wznowienie to pomysł 
Krzysztofa Garuli, założyciela znaj-
dującej się w Warszawie Galerii Ilu-
stracji i Komiksu „Polishcomicart”, 
miłośnika komiksów wychowanego 
na magazynie „Relax”, w którym ze-
tknął się m.in. z twórczością Grze-
gorza Rosińskiego, jednego z naj-
słynniejszych polskich rysowników, 
znanego choćby z serii „Thorgal”. 

– Nie pamiętam już, w jaki sposób 
– czy to dzięki wyprawom na bazary 
i do antykwariatów, czy z jakiejś wy-
miany – w moje ręce dostały się ko-
miksy z serii „Legendarna historia 
Polski”. Pierwszy z nich, „O Smoku 
Wawelskim i królewnie Wandzie”, 
składał się z dwóch historii, a były 
jeszcze „Opowieść o Popielu i my-
szach” oraz o „Piaście Kołodzieju”. 

Pamiętam, jak z wypiekami na twa-
rzy poznawałem każdą stronę tych 
komiksów porównując rysunki i 
postacie z tak doskonale znanym 
mi „Thorgalem”. To były pozycje, 
które idealnie wpasowywały się w 
moje gusta , a niektóre sceny – jak ta 
z zatruciem stryjów przez Popiela, 
na stałe zagościły w mojej pamięci – 
przyznaje Garula. – Po wielu latach 
miałem wrażenie, że komiksy te zo-
stały przez rynek zapomniane. Jako 
wydawca postanowiłem wznowić 
cykl „Legendarna historia Polski”, 
który z czasem został przemiano-
wany na „Legendy polskie” – tłu-
maczy.

Wznowienie „Legend polskich” 
było możliwe za pośrednictwem 
akcji crowdfundingowej (zbiórka 
pieniędzy w celu sfi nansowania 
konkretnego projektu – przyp. red.). 
Wzięły w niej udział 204 osoby, 
głównie z Polski, ale też z Anglii, 
Francji, Danii, Norwegii, Czech, Ar-
gentyny, Austrii, Holandii i Kanady, 
które wpłaciły w sumie 82 174 zł. W 
efekcie ukazał się ponad 180-stro-
nicowy album, który zawiera trzy 
komiksy z legendami polskimi, a 
dodatkowo wzbogacony jest czte-

rema historiami z magazynu 
„Relax” napisanymi przez 
Leszka Moczulskie-
go, a narysowanymi 
przez Rosińskie-
go – „Klęska Wi-
kinga”, „Zdrada”, 
„Zasadzka” i „Bo-
lesławowe Słu-
py”.

M a r c i n 
Osuch, krytyk 
i publicysta 
w y c h o w a n y 
na „Świecie 
Młodych” i 
„ R e l a x i e ”, 
p r z y p o -
mina, że 
k o m i k s y 
o polskich 
legendach pojawiły się w latach 70. 
dzięki inicjatywie działającej w USA 
Fundacji Kościuszkowskiej, która 
wpadła na pomysł, by wykorzystać 
komiks jako narzędzie wzmacnia-
jące więzi Polonii z krajem. Zeszyty 
miały mieć charakter edukacyjny 
i być dwujęzyczne – komiksowe 
dymki w językach polskim i angiel-
skim miały służyć pomocą w na-

uce języka polskiego dzieciom pol-
skich emigrantów w USA. Według 
Marcina Osucha, komiksowa seria 
zaczęła się od legend o Smoku Wa-
welskim i królewnie Wandzie, bo to 
najbardziej znane podania nawią-
zujące do okresu sprzed powstania 
państwa polskiego. Scenariusz do 
tych historii napisała Barbara Se-
idler, a rysunki stworzył Grzegorz 

Rosiński. Ko-
miksy miały być 
rozpowszech-
niane w USA, a 
nawiązaniem 
do amerykań-
skich tradycji 
k o m i k s o -
wych było 
n a d a n i e 

serii wła-
s n e g o 

logo. W tym przypadku był to orzeł 
przypominający godło króla Kazi-
mierza Wielkiego, jaki znalazł się w 
lewym górnym rogu okładki. Dobre 
przyjęcie tego komiksu wśród Po-
lonii zdecydowało o wypuszczeniu 
go na rynek polski, a do wersji an-
gielskiej zostały dodane francuska, 
niemiecka i rosyjska. Dzięki wzno-
wieniu znów można po nie sięgnąć.
 (klm)

Gdzie kupić?
Komiksowy album „Legendy polskie” 
można kupić w księgarni interneto-
wej Gildia.pl, poprzez stronę 

www.polishcomicart.
pl lub za pośrednic-
twem magazynrelax.
pl. Cena albumu to 
159 zł (plus koszty 
wysyłki).

Polskie legendy wróciły w komiksie
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Leszka Moczulskie-
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kinga”, „Zdrada”, 
„Zasadzka” i „Bo-
lesławowe Słu-
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wych było 
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Komiksowy album „Legendy polskie” 
można kupić w księgarni interneto-
wej Gildia.pl, poprzez stronę 

www.polishcomicart.
pl lub za pośrednic-
twem magazynrelax.
pl. Cena albumu to 
159 zł (plus koszty 
wysyłki).

• Ponad 180-stronicowy album zawiera 
trzy komiksy ze znanymi legendami pol-
skimi. Fot.�ŁUKASZ�KLIMANIEC
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Czy lubisz jesień? – zapytałam przedszkolaki z Grabiny

Ela
Jesienią�niekiedy�jest�pięknie,�a�
niekiedy�pada�śnieg.�Jesień�jest�
ładna,�bo�spadają�liście,�które�po-
tem�zbieram.�Zbieram�też�żołędzie�
i�kasztany�i�potem�w�domu�robię�z�
nich�drzewo.

Jędruś 
Lubię�jesień�dlatego,�że�świeci�sło-
neczko.�A�kiedy�nie�świeci,�też�lubię�
jesień.�Jesienią�gram�w�piłkę�z�moim�
bratem,�a�w�przedszkolu�bawię�się�
z�dziećmi.

Ola
Jesienią�możemy�zbierać�w�ogrodzie�
przy�naszym�domu�kasztany.�Potem�
zawozimy�je�dla�zwierzątek�do�lasu.�
Jesienią�możemy�też�jeść�owoce,�na�
przykład�jabłka.

D L A  D Z I E C I

REKLAMA

Z B L I Ż E N I A

ANKIETA

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

WITAMY

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

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

Obchody 11 listopada
W tak uroczystym dniu, 
jakim jest Święto Niepod-
ległości w Polsce, również 
w naszej szkole nie mogło 
zabraknąć zajęć poświę-
conych temu wydarzeniu. 
Uczniowie, ubrani w biało-
-czerwone stroje, zapoznali 
się z polskimi symbolami 
narodowymi. Własnoręcz-
nie zrobili kotyliony oraz 
piękny plakat. Dokładnie o 
godz. 11.11 odśpiewali pol-
ski hymn narodowy. Następnie wzięli udział w Polonijnym Biegu Nie-
podległości, który odbył się na pobliskim boisku i wywołał wiele emocji 
i radości.

Kinga Sýkorowa-Czakon
Szkoła i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Orłowej 

W Chlebowej Chacie
W październiku br. wy-
jechaliśmy na wyciecz-
kę edukacyjną do Chaty 
Chlebowej w Górkach 
Małych. W tym dniu przy-
szliśmy do szkoły trochę 
wcześniej i bardzo cieszy-
liśmy się na ten wyjazd. 
Na miejsce dotarliśmy 
około godz. 9.00. Przed 
chatą czekała na nas pani 
przewodniczka, która 
zaprosiła nas do środka. 
Wchodząc do chaty poczuliśmy zapach ziarna i staroci. Usiedliśmy na 
drewnianych ławach i przenieśliśmy się w odległe czasy dzięki opowia-
daniom i przedmiotom codziennego użytku, takim jak piec, ława do spa-
nia, maselnica, bańka na mleko czy lampa naftowa. 

Po lekcji pełnej ciekawych informacji zostaliśmy podzieleni na dwie 
grupy. Nasza grupa udała się do starej stodoły, w której dowiedzieliśmy 
się, jak ciężka była kiedyś praca w gospodarstwie domowym. Zobaczy-
liśmy różne maszyny i urządzenia służące do pracy na roli. Mogliśmy 
usiąść na traktorze, motocyklu, sankach, wozach i kolasach. Był to dla 
nas zupełnie inny świat, pełen ciekawych wynalazków i fajnych przeżyć. 

Następnie wróciliśmy do chaty, gdzie z przygotowanego ciasta piekli-
śmy tzw. podpłomyki. Gotowe placki jedliśmy z masłem, miodem lub 
smalcem. Do tego była biała kawa zbożowa. Wszystko to było dla nas 
nieznane i bardzo pyszne. 

Kolejny etap wycieczki miał miejsce na górnym piętrze. Tam wysłucha-
liśmy opowieści o życiu pszczół oraz obejrzeliśmy różne przedmioty zwią-
zane z pszczelarstwem. Przed odjazdem mogliśmy jeszcze kupić sobie 
ręcznie robione pamiątki. Wycieczka była bardzo pouczająca i ciekawa. 

Uczniowie kl. 5 
Szkoła Podstawowa w Sibicy 

Sebastian urodził się 
1 listopada br. o godz. 
21.28 w Szpitalu w Trzyń-
cu rodzicom Lucce i Lu-
kaszowi Walicom z Koj-
kowic. Waga maluszka 
wynosiła 2850 g, wzrost 
50 cm. W domu na Seba-
stianka czekał  brat Do-
minik, który w grudniu 
skończy 5 lat. O młodsze-
go braciszka troszczy się 
wzorowo.

Sebastian to imię pochodzenia greckiego Sebastos, które wywodzi 
się od przymiotnika czcigodny, dostojny, wysoko postawiony, co od-
powiada łacińskiemu słowu Agustus. Imię to nosił m.in. święty mę-
czennik rzymski z przełomu III i IV wieku, a także jako drugie imię 
kompozytor niemiecki Jan Sebastian Bach. Imieniny Sebastiana są 
najczęściej obchodzone 20 stycznia i 10 września. (sch) 

• Dzieci przyszły do szkoły ubrane na biało-
-czerwono. Fot.�PSP�w�Orłowej

• W stodole stały maszyny do uprawy roli. 
Fot.�PSP�w�Sibicy

Z dziecka dojrzałym Polakiem
To�była�szybka�decyzja,�odpowiedź�na�propozycję,�która�pojawiła�się�w�ostatniej�chwili.�31�uczniów�klas�
dziewiątych�Szkoły�Podstawowej�im.�Gustawa�Przeczka�w�Trzyńcu�i�Szkoły�Podstawowej�im.�Jana�Kubisza�
w�Gnojniku�wyjechało�na�trzydniową�wycieczkę�do�Warszawy,�której�zwieńczeniem�był�udział�w�obchodach�Święta�
Niepodległości�na�placu�Piłsudskiego.�

Beata Schönwald

P
olska szkoła w 
Trzyńcu postano-
wiła zakończyć 
patriotyczny pobyt 
w Warszawie do-
datkowym akcen-
tem – spotkaniem 

z dziennikarzem „Głosu”, z którym 
młodzież we wtorek przez 45 mi-
nut dzieliła się swoimi przeżycia-
mi. Kwintesencją tych wszystkich 
wypowiedzi, które zabrzmiały w 
tym czasie, była ta Steli Ostruszki: 
– Dzięki temu wyjazdowi jeszcze 
bardziej poczułam dumę z tego, że 
jestem Polką. Uświadomiłam so-
bie, jak to dobrze, że uczymy się w 
szkole języka polskiego. 

To nie była 
zwykła wycieczka 
Propozycja Centrum Pedagogicz-
nego dla Polskiego Szkolnictwa 
Narodowościowego w Czeskim 
Cieszynie, by spędzić trzy dni w 
stolicy Polski oraz Pułtusku na za-
proszenie Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska”, pojawiła się w skrzyn-

kach e-mailowych polskich szkół 
na Zaolziu zaledwie tydzień przed 
obchodami Święta Niepodległości. 
Chociaż nauczyciele trzynieckiej 
podstawówki zdążyli przygotować 
swoich dziewiątoklasistów na ten 
wyjazd zarówno od strony organi-
zacyjnej, jak i merytorycznej, dla 
młodzieży pozostawał on wielką 
niewiadomą. Tym bardziej że nie-
wielu z nich było wcześniej w War-
szawie.

Zresztą sama znajomość stolicy 
Polski też na niewiele by się zdała. 
– To nie była wycieczka turystycz-
na z wyjściem na lody i kebab, ale 
trzydniowa lekcja historii, patrio-
tyzmu oraz dojrzałości obywatel-
skiej – stwierdził Roman Grycz, na-
uczyciel historii, który towarzyszył 
w niej uczniom razem z ich wycho-
wawczynią Sonią Feber. Oboje byli 
zgodni co do tego, że młodzież spi-
sała się na medal. – Potrafi ła na te 
kilka dni porzucić rolę dziecka wy-
jeżdżającego na wycieczkę, a przy-
jąć na siebie rolę człowieka świado-
mego, który potrafi  odpowiednio 
się zachować w każdej sytuacji 
– przekonywał Grycz. – Dla nas to 

był powód do dumy – dodała wy-
chowawczyni dziewiątoklasistów.  

Ponieważ chodziło o spotkanie 
Polonii z całego świata, na którym 
uczniowie z Zaolzia byli jedyny-
mi nastolatkami, program został 
przygotowany głównie pod doro-
słego uczestnika. Obchody Święta 
Niepodległości poprzedzał szereg 
wydarzeń, takich jak wystawy, kon-
certy, odwiedziny muzeów, gale, 
kolacje, konferencje, czyli imprezy, 
na których należało odpowiednio 
się prezentować zarówno poprzez 
odświętny strój, jak i zachowanie. 
– Cały pobyt w Warszawie nauczył 
mnie cierpliwości. Gdziekolwiek 
byliśmy, nie było mowy o tym, 
żeby okazywać znudzenie. Nie 
wchodziły w rachubę żadne wygłu-
py czy grymasy – zapewniała Tere-
za Kraus. 

Takim sprawdzianem cierpli-
wości i opanowania był udział w 
trzygodzinnej konferencji „War-
to być Polakiem”, prowadzonej 
przez redaktora TVP i nadawanej 
na żywo. – Na konferencji posa-
dzono nas na widowni, na którą 
było skierowanych pięć czy sześć 

kamer. Kobieta, która siedziała 
tuż obok, robiła sobie na komór-
ce test osobowości. Mężczyzna 
prowadził korespondencję. Kie-
dy spojrzałem na moich kolegów, 
nikt z nich nie bawił się komórką 
– zauważył Marek Mitrenga. Cóż 
więcej dodać? 

Poczuli się 
bardziej Polakami
Młodzież przeżyła w Warszawie 
chwile, które na długo pozostaną 
w pamięci. Dla Terezy Kraus ta-
kim momentem była opowieść o 
warszawskiej Syrence, dla Pawła 
Cichego koncert skrzypcowy, dla 
Martyny Kożdoń sytuacja, kie-
dy zaolziańską grupę przyszedł 
przywitać sam dyrektor Muzeum 
Narodowego, dla innych wykład o 
obrazach Matejki. Dla wszystkich 
zaś niezapomnianym przeżyciem 
było świadectwo Polki z Białoru-
si, która za śpiewanie polskich 
piosenek trafi ła do więzienia i do 
dziś odczuwa skutki zaznanej tam 
przemocy.

Zwieńczeniem tych wszystkich 
patriotycznych doznań był udział 

w centralnych obchodach Święta 
Niepodległości na placu Piłsud-
skiego. – Razem z dziesiątkami 
tysięcy Polaków z kraju i zagrani-
cy oraz prezydentem Andrzejem 
Dudą śpiewaliśmy „Mazurka Dą-
browskiego”. Kiedy widziałem, 
jak nasza młodzież śpiewa na cały 
głos, wiedziałem, że to jest mo-
ment, kiedy coś dzieje się w ser-
cach – zaznaczył nauczyciel trzy-
nieckich uczniów. – To było bardzo 
silne przeżycie móc śpiewać polski 
hymn z tyloma Polakami i mieć 
świadomość, że wśród nas obecny 
jest sam pan prezydent – potwier-
dziła Tereza.

Zdaniem Romana Grycza, wy-
jazd do stolicy i Pułtuska był dla 
młodzieży bezcennym darem. I 
chociaż sami dziewiątoklasiści 
przyznali, że dopiero podczas po-
dróży autokarem, który dzielili ze 
swoimi rówieśnikami z Gnojnika, 
mogli poczuć się wreszcie na luzie, 
te trzy dni, kiedy „udawali doro-
słych”, nie były czasem straconym. 
Bardziej bowiem uświadomili so-
bie, kim są i kim chcą być. Po pro-
stu Polakami. 

• Przed „Bitwą pod Grunwaldem” Jana Matejki w Muzeum Narodowym. • Wspólne zdjęcie przy warszawskiej 
Syrence. Zdjęcia:�PSP�w�Trzyńcu

GŁ-656
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• Kontynuujemy publikację zdjęć klas, które pojawiły się na Zjeździe Absolwen-
tów Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Dziś prezentujemy klasę 4b 
z 1992 roku. Fot.�NORBERT�DĄBKOWSKI

Jesień 
nie jest szara!
Jesienią,�kiedy�pogoda�jest�pochmurna,�mglista�i�dżdżysta,�dorośli�nie�lubią�
wychodzić�z�domu.�Dzieci�z�polskiego�przedszkola�przy�ulicy�Grabińskiej�
w�Czeskim�Cieszynie�mają�na�ten�temat�odmienne�zdanie.�Uważają,�że�
jesień�jest�ciekawą�porą�roku.�Wcale�nie�szarą,�ale�kolorową.

Beata Schönwald

M
ożna powie-
dzieć, że obec-
nie grabińskie 
p r z e d s z k o l a k i 
żyją wręcz je-
sienią. Ta pora 
roku towarzyszy 

im na spacerze, w ogrodzie i w 
przedszkolu. – Głównym tema-
tem jest przyroda jesienna. W 
zeszłym tygodniu mówiliśmy o 
tym, jak przyroda przygotowu-
je się do snu. Mamy niedaleko 
grabiński las i park, możemy 
więc obserwować to wszystko 
na żywo. Uczestniczyliśmy też 
w zajęciach w muzeum w Cze-
skim Cieszynie, które dotyczyły 
przygotowań zwierząt i owadów 
do nadejścia zimy. W ich trak-
cie dzieci nauczyły się budować 
domki dla owadów – przybliżyła 
nauczycielka Renata Adamek.

Kiedy wczoraj odwiedziłam 
przedszkole, mowa była o po-
godzie. Od razu zrozumiałam, 
że jesienna aura jest tematem, 
z którym dzieci zdołały się już 
szczegółowo zapoznać. Na py-
tanie pani Renaty, jaka pogoda 
jest typowa dla późnej jesieni, od 
razu posypały się odpowiedzi. 
Wszystkie były poprawne. 

– Pochmurna!

– Jest zimno! 
– Jest brzydko!
– Wieje wiatr!
– Jest mgła!
– Przedwczoraj był szron! – 

przekrzykiwały się dzieci.
Nikt natomiast nie wspomniał 

o deszczu. To dlatego, że w tym 
tygodniu jeszcze nie padał i 
przedszkolaki na zimny jesienny 
deszcz wciąż jeszcze czekały. 

Póki co ich nauczycielka znala-
zła na brak opadów przynajmniej 
tymczasowe rozwiązanie. Poło-
żyła na podłodze pięć białych 
papierowych chmur, które dzie-
ci ozdabiały potem w kilkuoso-
bowych grupkach cząsteczkami 
wody, śniegu i lodu, a niektóre 

nawet całymi strugami deszczu. 
Powstały prawdziwe dzieła sztu-
ki!

Wczorajsze zajęcia były konty-
nuacją zabaw i rozmów o pogo-
dzie. Wcześniej dzieci malowały 
obrazki chmurek i dziewczynek 
z parasolami, a starszaki robiły 
również kalendarze pogody. 

Osobiście mogłam się więc 
przekonać o tym, że jesień w 
przedszkolu na Grabinie jest nie-
zwykle atrakcyjną porą roku. I że 
chociaż na dworze jest ponuro, to 
tutaj dzieci są radosne i uśmiech-
nięte. Na chwilę obecną placów-
ka ta liczy 25 przedszkolaków w 
wieku 3-6 lat. Maluszków jest 8, 
średniaków 10, a starszaków 7. 

• Dzieci utworzyły piękne słońce wśród chmur. Zdjęcia:�BEATA�SCHÖNWALD



8  ♩ Głos���|���piątek���|���25�listopada�2022 ♩   9Głos���|���piątek���|���25�listopada�2022S T R E FA  K I B I C A S T R E FA  K I B I C A

Zdjęcia:�NORBERT�DĄBKOWSKI

Godzinę�przed�pierwszym�gwizdkiem�inauguracyjnego�spotkania�Polski�na�mundialu�w�Domu�Polskim�
w�Boconowicach�krzątają�się�trzy�osoby.�O�17.00�jest�ich�prawie�dziesięć�razy�więcej.�Tym�większy�jest�więc�
jęk�zawodu�po�końcowym�gwizdku�sędziego,�w�kontekście�remisu�0:0�z�Meksykiem.�Ale�przecież�nie�wszystko�
stracone,�jest�jeszcze�sobota,�kolejna�środa�–�a�jak�ktoś�się�uprze,�to�i�kolejne�mistrzostwa�globu.�W�końcu�z�tej�
feralnej�grupy�przecież�wyjdziemy.

Tomasz Wolff 

W
ładysław 
Ł y s e k 
p r z y g o -
t o w u j e 
m i ę s o 
na ham-
b u r g e r y. 

Będą takie trochę polskie i meksy-
kańskie. Polskie, bo mięso kupione 
w popularnym sklepie po drugiej 
stronie granicy, meksykańskie, bo 
będzie odpowiednio doprawione. 
Kibice zjedzą więc na ostro, po 100 
koron za sztukę. Z 5 kilogramów 
mięsa powstanie 30 porcji. – To 
będą hamburgery zwycięstwa, 
czy porażki? – zagaduję mistrza 
kuchennej ceremonii. Nie ma naj-
mniejszych wątpliwości i odpowia-
da bez zastanowienia: – Dziś damy 
czadu.

Kto rozpali ogień?
Kiedy pan Władek odważa ko-
lejną porcję, Marek Słowiaczek, 
prezes Miejscowego Koła PZKO 
w Boconowicach wraz z Grzego-
rzem Skupniem przygotowują 
salkę Domu Polskiego na przy-
jęcie gości. Obraz z rzutnika na 
ścianie jest idealnie ostry, trzeba 
tylko przynieść krzesła, żeby dla 
wszystkich starczyło miejsca. 
Przedmeczowe emocje? Bardziej 
bieganina, żeby z wszystkim zdą-
żyć na czas. – Spotkaliśmy się o 
16.00 i jedziemy. Wszystko będzie 
jak należy – stwierdza pan Wła-
dek. 

Temperatura podnosi się o sto-
pień, może dwa, kiedy na ekranie 
pojawiają się piłkarskie obrazki, a 
w tle słychać głos znanego dzien-
nikarza sportowego Jacka Kurow-
skiego, który zaczyna – to chyba 
polska specjalność – pompowa-
nie balonika. Pierwszy wdech, 
wymienienie największych mun-
dialowych sukcesów w historii, 
drugi wdech, ta reprezentacja też 
ma możliwości, mówi dalej Ku-
rowski, choć na pewno nie takie, 
jak pokolenie Zbigniewa Bońka 
czy Grzegorza Laty.

– Niech ta drużyna rozpali 
w nas ogień – wyraża nadzie-

ję dziennikarz. Prędzej to ogień 
mógłby rozpalić Władysław Ły-
sek, ale przygotowane mięso nie 
ląduje na patelni, ale w nowo-
czesnym piecu konwekcyjnym. 
Naprawdę gorąco robi się przed 
17.00, kiedy pojawiają się pierwsi 
goście. W kilka minut sala wypeł-
nia się praktycznie po sam brzeg. 
Prawdziwą furorę robi Jan Sku-
pień, który wpada jak ogień do 
środka ubrany na meksykańską 
nutę – kolorowe ponczo, na gło-
wie charakterystyczne sombrero, 
co rusz poprawia czarny wąsik, 
który mu się odkleja. Skąd taki 
strój? Co to w ogóle za pytanie… 
Przecież wiadomo, że z balu ma-
skowego.

– Chciałem trochę rozweselić 
towarzystwo – mówi w rozmowie 
z „Głosem”. 

– Ale chyba nie jest wesoło 
po przegranej Argentyny z Ara-
bią Saudyjską, bo praktycznie 
już pierwszy mecz jest dla nas o 
wszystko – zauważam. 

– Też mnie to zaskoczyło i wi-
dzę, że Polsce będzie trudno 
wyjść z grupy – dodaje z uśmie-
chem. Żeby nie było wątpliwości, 

podkreśla, że będzie kibicować 
Polsce, a na dowód podnosi pon-
czo. Pod koszulką wynurza się 
biało-czerwony napis „Klub Kibi-
ca Boconowice”. 

Najbardziej nerwowy w towa-
rzystwie wydaje się być pan Wła-
dek. Kiedy w głównej sali robi się 
głośno, wybiega z kuchni, żeby 
sprawdzić, czy Lewandowski 
wpisał się już na listę strzelców, 
czy może to jednak meksykań-
ska fala zaczyna zalewać Polskę. 
Pewnie dociera do niego także 
zbiorowe „Jezus Maria”, kiedy 
Herrera w 25. minucie główkuje 
tuż obok słupka, czy rozlegające 
się co jakiś czas „uff ”. To wtedy, 
kiedy Szczęsny wyłapuje futbo-
lówkę zmierzającą do bramki.

Przynoszę pecha, 
mówi konsul
A może sposobem na bezstre-
sowe oglądanie, jest po prostu… 
brak zainteresowania piłką noż-
ną? Przyznaje się do tego otwarcie 
Izabella Wołłejko-Chwastowicz, 
konsul generalna RP w Ostrawie, 
która przyjechała odwiedzić pe-
zetkaowców z Boconowic.

– Klub Kibica tak mi się spodo-
bał na scenie podczas gali „Tacy 
Jesteśmy”, że chciałam do nich 
wpaść. Doszłam do wniosku, że 
jak kibicować, to tylko w takim 
towarzystwie. Nie wiedziałam, że 
mundial jest tak blisko – śmieje 
się.

Przyjazdu do Boconowic oba-
wiała się z jednego powodu. 
Twierdzi, że przynosi pecha Pola-
kom. – Cztery lata temu, jak kibi-
cowałam naszym w klubie kibica 
na warszawskim Ursynowie, to 
tak przegrali, że aż mi było żal. 
Wtedy mąż mi powiedział, że nie 

TAK�KIBICOWALIŚMY�POLAKOM�W�BOCONOWICACH,�BYSTRZYCY�I�KARWINIE-FRYSZTACIE

Szkoła, tańce i meksykańska fala

● Strefa kibica w Boconowicach. Zdjęcia:�NORBERT�DĄBKOWSKI

● Najmłodszy członek rodziny Skupniów, Tymon.

Trzeba się cieszyć 
z tego punktu

Około�dwudziestoosobowa�grupa�kibiców�z�Karwiny�
spotkała�się�w�Domu�Polskim�w�Karwinie-Fryszta-
cie�na�wspólnym�oglądaniu�meczu�Polaków.�Takie�
spotkania�organizowane�są�zawsze�przy�okazji�mi-
strzostw�Europy�czy�mundialu.�Tym�razem�jednak�
fani�futbolu�oglądali�mecz�w�nieco�innych�warun-
kach,�niż�zwykle�–�zamiast�dużego�ekranu�musiał�
wystarczyć�telewizor�zawieszony�na�ścianie.�
–�Mamy�do�dyspozycji�dwie�sale.�W�dużej�jest�
rzutnik�i�wielki�ekran,�w�małej�jest�podobnie,�mamy�
także�nagłośnienie.�Ale�w�tej�chwili�w�dużej�sali�cy-
klinujemy�parkiet,�a�w�małej�trwa�próba�chóru�„Lira”,�
dlatego�musieliśmy�zająć�miejsca�w�westybulu�i�kibi-
cować�przed�telewizorem�–�tłumaczył�Marek�Matu-
szyński,�organizator�karwińskiej�strefy�kibica.�
Miejsce�nie�robiło�jednak�wielkiej�różnicy�–�rozwie-
szona�biało-czerwona�fl�aga�zagrzewała�do�dopingu,�
a�kibice�przy�piwie�oglądali�mecz�licząc�na�emocje�
i�ciekawe�widowisko.�W�trakcie�spotkania�nie�kry-
li�jednak�rozczarowania�słabą�postawą�Polaków,�
komentując�brak�pomysłu�na�grę�kombinacyjną�
(„dlaczego�nie�grają�po�ziemi?”,�„co�ten�Krychowiak�
robi?”,�„Szczęsny,�to�je�golman!”).�Gorycz�słabego�
występu�dopełnił�niewykorzystany�przez�Lewan-
dowskiego�rzut�karny.
–�Trzeba�się�cieszyć�z�tego�jednego�punktu�–�ocenił�
Marek�Matuszyński.�–�Szkoda,�że�„Lewy”�nie�wy-
korzystał�karnego.�Jakieś�fatum�nad�nim�wisi,�bo�
jeszcze�nie�udało�mu�się�strzelić�gola�na�mundialu,�
a�przecież�to�napastnik�przedni.�Niestety,�nie�ma�
wokół�siebie�odpowiednich�parterów.�Choć�Glik�czy�
Krychowiak�to�wielkie�nazwiska,�to�jednak�trochę�
przykro,�że�szans�nie�dostają�młodsi�zawodnicy.�
Moim�zdaniem�na�razie�wygląda�to�tak,�jak�zawsze�
–�dodał.
Co�ciekawe,�przed�meczem�Polaków�fani�z�Karwiny�
we�własnym�gronie�wzięli�udział�w�typowaniu�wy-
niku.�Przeważały�wskazania�na�remis�(1:1)�oraz�na�
minimalne�zwycięstwo�biało-czerwonych�(1:0,�2:1).�
Nikt�nie�postawił�na�wynik�0:0.�
Kolejne�wspólne�oglądanie�w�Domu�Polskim�we�
Frysztacie�już�w�sobotę,�o�14.00�Polacy�zagrają�z�
Arabią�Saudyjską.
 (klm)

mogę nigdzie kibicować – przy-
pomina wydarzenia z 2018 roku.

Mundial jest tak blisko jednak 
nie tylko w Boconowicach, ale i 
w Bystrzycy. Przemieszczenie się 
z jednej miejscowości do drugiej 
w mgliste środowe późne popołu-
dnie zajmuje niecały kwadrans, 
tyle samo czasu ma mniej więcej 
selekcjoner polskiej kadry Cze-
sław Michniewicz, żeby wyzwolić 
w swoich orłach gen zwycięzcy. 
Kiedy w sali na parterze Domu 
Polskiego pojawiają się kolejni 
goście, Mariusz Wałach, prezes 
Kongresu Polaków w RC, który 
wymyślił wspólne oglądanie, od-
powiada pytaniem: „Co będzie 
Dom Polski stał pusty!? Zwraca 
uwagę na przedstawicieli naj-
młodszego pokolenia, które wy-
godnie rozsiadło się w pierwszym 
rzędzie.

– Jesteśmy na nogach od wcze-
snego ranka. Zaczęliśmy lekcje o 
7.55, potem jeszcze mieliśmy pró-
bę w „Łączce” i teraz wspólnie ki-
bicujemy – mówią Jakub Szmek 
i Marek Szewczyk, po których 
w ogóle nie widać zmęczenia. A 
sam wynik? Są zgodni co do tego, 
żeby mógłby być trochę lepszy.

Jak sytuacja?
W środę dziennikarze „Głosu” 
goszczą w trzech strefach kibi-
ca – w Boconowicach, Bystrzycy 
oraz Karwinie-Frysztacie. Kiedy 
w trakcie drugiej połowy dzwo-
nię do Karwiny, żeby zapytać, jak 
sytuacja, w słuchawce słyszę: „U 
nas jest 0:0”, a u was?”.

– U nas jest dokładnie tak samo 
– odpowiadam. Wynik nie chce 
ani drgnąć. Także chwilę po tym, 
kiedy Lewandowski podchodzi 
do futbolówki na jedenastym me-
trze. Po Domu Polskim niesie się 
gromkie „Lewy, Lewy, Lewy”, ale 
kapitan nie wprowadza w euforię. 
Dlatego Mariuszowi Wałachowi 
nie pozostaje nic innego, jak po-
wtarzać: „Jest dobrze, jeszcze nie 
przegrywamy”.

Polska bezbramkowo remisuje 
z Meksykiem. Wygrywają pomy-
słodawcy stref kibica – bo udaje 
im się ściągnąć całkiem pokaź-
ną rzeszę kibiców. Jest gwarno, 
kolorowo, a po ostatnim gwizd-
ku sędziego – wbrew pozorom 
– wcale nie jakoś tak szczególnie 
dołująco. Kolejny mecz Polaków 
na mundialu, z Arabią Saudyj-
ską, o czternastej w sobotę. Domy 
Polskie znowu otworzą swoje 
podwoje. Można przyjść godzinę 
wcześniej, żeby pomóc w przygo-
towaniach. 

Z konsul 
(nie tylko) o futbolu
Gole,�statystyki,�tabele�–�te�sprawy�interesują�głównie�męską�część�
piłkarskiej�publiczności.�Kobiety�oglądają�futbol�z�zupełnie�innych�
powodów,�wędrująca�po�murawie�piłka�nie�jest�dla�nich�najważniejsza.�
Przekonaliśmy�się�o�tym�ponownie,�tym�razem�w�rozmowie�
z�konsul�generalną�RP�w�Ostrawie,�Izabellą�Wołłejko-Chwastowicz.�
Niewykluczone,�że�to�najbardziej�odważny�wywiad�z�panią�konsul�
w�historii�gazety.

Janusz Bitt mar

W pani subiektywnym rankingu najprzystoj-
niejszych polskich piłkarzy wygrywa kto?
– No, jak to kto? Przecież to jasne: Robert 
Lewandowski. Innej opcji nie ma. Nie wni-
kam w tajniki jego gry, ale na tak posta-
wione pytanie jest tylko jedna konkretna 
odpowiedź.

Gdyby miała pani do wyboru w nagrodę za 
zwycięstwo w konkursie „Głosu”: kolację z 
Robertem Lewandowskim albo miesiąc na 
Karaibach z mężem, to którą opcję wybrała-
by pani ostatecznie?
– Wybrałabym miesiąc urlopu na Karaibach 
z mężem. Z powodów czysto prozaicznych. 

Lubi pani oglądać futbol, czy raczej należy 

pani do grona kobiet, które na czas mundialu 
cierpią na depresję?
– Zdradzę, że niespecjalnie przepadam za tym 
sportem. Kibicuję, owszem, jak grają Polacy, 
ale 22 facetów biegających za piłką to według 
mnie trochę bez sensu. Znacznie bardziej od-
działuje na mnie wymiar patriotyczny takiego 
meczu, piękna atmosfera, jak chociażby tu, w 
Domu Polskim w Boconowicach, niż aspekty 
sportowe. Polacy potrafi ą kibicować.

Podobno zazwyczaj, jak pojawia się pani na 
jakimś meczu polskiej drużyny w roli kibica, 
to kończy się to przegraną na boisku…
– Tak. Nie mam szczęścia w tej materii. 

Wiedzą o tym piłkarze?
– To taka tajemnica poliszynela. Wie o tym 
doskonale mój mąż, duży miłośnik futbolu, 
który nigdy nie pozwala mi kibicować.  

● Konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz z konsulem Stanisławem Bogow-
skim kibicowali Polakom w Boconowicach. Fot. NORBERT�DĄBKOWSKI

● Strefa kibica w Domu Polskim w Karwinie-Frysztacie.
Fot.�ŁUKASZ�KLIMANIEC
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REKLAMA

Sukcesja, czyli walka o tron

Serial „Ród smoka” (HBO) – 
to prequel jednej z najbar-
dziej popularnych produkcji 
serialowych wszystkich cza-

sów, czyli „Gry o tron”. Co do pierw-
szego sezonu „Rodu smoku,  to w 
jego ocenie waham się pomiędzy 
oceną „słaby” czy „bardzo słaby”. 
Niemniej trudno mi się oprzeć wra-
żeniu, że to właśnie ów prequel za-
sługuje na to, by stać się fi lmową ilu-
stracją „gry o tron”. Skomplikowane 
związki pokrewieństwa, bękarci i sa-
mozwańcy, wszystko to miele się w 
„grze” o sukcesję, o „żelazny tron”. 
Właśnie – o ile „Gra o tron” kojarzy 
się nie tylko z politycznymi intry-
gami, ale walką, wojną – zdawać się 
może: wojną wszystkich ze wszyst-
kimi – o tron, to intrygi pierwszego 
sezonu „Rodu smoka” obracają się 
wokół kwestii, by tak rzec, dyna-
stycznych, tzn. wokół legalistycz-
nych i/czy zwyczajowych praw do 
sukcesji.

I 
Sukcesja to oczywiście problem 
bardzo poważny. I bardzo ogólny 
zarazem. Dotyczy w takim samym 
stopniu stabilności politycznej ca-
łego społeczeństwa, jak i – to w mi-
kroskali – na przykład organizacji 
mafi jnych. Sporo miejsca kwestii 
sukcesji poświęca Edmund Burke w 
swoich „Rozważaniach o rewolucji 
we Francji”. Brak jasnych reguł suk-
cesji grozi czymś więcej niż upad-
kiem królestwa, bo wejściem w stan 

chaosu, wojny domowej. Oczywiście 
różne są rodzaje królestw. – Musimy 
zapanować nad warszawską ulicą – 
mówi jeden z polityków w „Królu” 
Szczepana Twardocha. – Osadźcie 
Kuma Kaplicę (czyli – „króla” przed-
wojennego warszawskiego półświat-
ka) w Berezie, a wszyscy pozostali 
rzucą się sobie do gardeł – radzi mu 
młody ONR-owiec. 

II
Otóż, jak sądzę, jedną z najciekaw-
szych rodzinnych wojenek o sukce-
sję opisuje w swoich „Pamiętnikach” 
Saint Simon. Chodziło o tron nie 
byle jaki, bo o tron „Króla Słońca”, 
Ludwika XIV. Co ciekawe, przez wie-
le lat, ba, dziesięcioleci jego panowa-
nia, nic nie zapowiadało dramatycz-
nego, godnego fi lmowej ekranizacji, 
fi nału. Linia dziedziczenia tronu 
zdawała się jednocześnie i prosta, i 
niezagrożona. Ludwik XIV miał (z 
żoną, Marią Teresą) co prawda tylko 
jednego syna, też Ludwika, zwane-
go Wielkim Delfi nem, ale ten spło-
dził w związku małżeńskim z Marią 
Anną Bawarską aż trzech potomków 
płci męskiej – Ludwika, Filipa i Ka-
rola. Ba, jeden z tych wnuków „Kró-
la Słońca”, Ludwik (noszący tytuł 
księcia Burgundii), obdarzył swoje-
go dziadka aż trzema prawnukami 
(wszyscy dostali na chrzcie imię Lu-
dwik). Co prawda jeden z nich zmarł 
w dzieciństwie, ale jego dwaj pozo-
stali przy życiu bracia wydawali się 
gwarantami ciągłości głównej linii 

Burbonów i bezpieczeństwa pań-
stwa (to wszak Ludwikowi XIV przy-
pisuje się powiedzenie „państwo to 
ja”). Chodzi – podkreślmy – o linię 
główną, bo ambicje bocznych gałęzi 
dynastii Burbonów, domów książąt 
Orleańskich, Kondeuszy i Contich, 
Ludwik XIV umiejętnie spacyfi ko-
wał żeniąc ich członków ze swymi 
nieślubnymi córkami, które miał ze 
związku z markizą de Montespan. 
To „wyróżnienie” obracało wniwecz 
ich aspiracje do dziedziczenia tro-
nu.

III
Aż tu nagle... Na ospę umiera Wiel-
ki Delfi n, w rok później umiera na 
odrę jego syn, książę Burgundii, a 
kilkanaście dni później – pięcioletni 
wnuk Delfi na, potomek księcia Bur-
gundii. Ostatecznie dziesiątkującą 
dwór w Wersalu epidemię odry prze-
żył tylko najmłodszy wnuk Ludwika 
XIV, też o imieniu – jak wspomnia-
no – Ludwik (późniejszy król Fran-
cji, jako Ludwik XV, panował prawie 
sześćdziesiąt lat). Tyle śmierci w tak 
krótkim okresie czasu? Wielu podej-
rzewało brata Ludwika XIV, Filipa 
Orleańskiego, że maczał w tym pal-
ce, chcąc po śmierci „Króla Słońca” 
założyć koronę na swoje skronie. Być 
może rozpuściła te plotki morgana-
tyczna żona Ludwika XIV, Madame 
de Maintenon, chcąc tym samym 
wyeliminować Filipa Orleańskiego, 
jako ewentualnego konkurenta do 
tronu. Ten chciała wszak przezna-

czyć dla któregoś ze swoich fawo-
rytów – wspomnianych już synów 
markizy de Montespan. Niezły ga-
limatias, prawda? Dodajmy jeszcze, 
że – kiedy jeszcze Ludwik XIV był 
kochankiem markizy Montespan – 
szczerze nie znosił pani de Mainte-
non. To kochanka przekonała króla 
do swojej przyjaciółki, a ta ostatnia 
tak go usidliła, że na stare lata został 
prawie że dewotem, a markizę de 
Montespan oddalił. Aha, co ciekawe 
synowie króla i markizy de Mon-
tespan, też się odwrócili od swojej 
matki. Wybrali ścieżkę kariery, któ-
rą – jak sądzili – mogła im pomóc 
zrobić matczyna ex-przyjaciółka, bo 
miała króla olbrzymi wpływ, czyli 
właśnie Madame de Maintenon. 

IV
Ale nawet po śmierci syna (Wielkie-
go Delfi na), wnuka (księcia Burgun-
dii) i jednego z synów tego ostat-
niego, a więc prawnuka Ludwika 
XIV, „Król Słońca” wciąż miał jesz-
cze pozostałych przy życiu dwóch 
wnuków, synów Wielkiego Delfi na. 
Co prawda, jeden z nich, Filip, nie 
wchodził w rachubę jako sukcesor, 
ponieważ w kończących wojnę o 
sukcesję (sic!) hiszpańską traktatach 
pokojowych zapisano, że nie może 
być jednocześnie królem Francji i 
Hiszpanii, a właśnie wtedy – w wy-
niku zwycięskiej dla Francji wojny 
– Filip królem Hiszpanii został. Po-
zostawał zatem najmłodszy wnuk 
króla, Filip książę de Berry, którego 

przezornie ożeniono z... córką Filipa 
Orleańskiego, Marią Luizą. Ale zno-
wu – książę de Berry spadł z konia 
na polowaniu i zmarł wskutek obra-
żeń. Następcą tronu po jego śmierci 
został najmłodszy, ledwie pięciolet-
ni syn księcia Burgundzkiego – też 
Ludwik. Wiadomo zatem już było, że 
w przypadku śmierci „Króla Słońca” 
konieczna będzie regencja. Mocną 
pozycję mieli tu faworyci pani Ma-
intenon, nieślubni synowie Ludwika 
XIV i markizy de Montespan – diuk 
du Maine i hrabia Tuluzy. Ostatecz-
nie regentem został jednak Filip Or-
leański, a dokonał tego w politycznej 
rozgrywce, którą fenomenalnie opi-
suje Saint-Simon w „Pamiętnikach”. 
Wygrało wówczas nie abstrakcyjne 
nie do końca przejrzyste prawo, ale 
wola władzy i siła osobowości jed-
nostki. Jakież ogromne napięcie pa-
nowało w sali, w której dokonywało 
się ostateczne rozstrzygnięcie... Były 
tam elementy politycznego teatru, 
dworskiej pantomimy, wszystko to 
składało się na dramat ocierający się 
o groteskę. Tak, to był prawdziwy fi -
nał „gry o tron”...

V
Jeżeli ktokolwiek zgubił się w pa-
rantelach łączących bohaterów tej 
historii, to niech wie, że nie jest ani 
pierwszy, ani ostatni. Wreszcie, kto 
z czystym sumieniem może powie-
dzieć, że nie pogubił się w drzewach 
genealogicznych serialu „Gra o 
tron”...  

Krzysztof Łęcki
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Czuć atmosferę świąt

Jarmarki świąteczne z ory-
ginalnymi pamiątkami 
spotkamy w niemal wszyst-
kich czeskich, morawskich 

i śląskich miastach, a także w 
tamtejszych zamkach i pałacach. 
Niektóre z nich już się rozpoczęły – 
świąteczną atmosferę czuć w Cze-
skich Budziejowicach i Ołomuńcu. 
Dokąd jeszcze można się wybrać w 
najbliższym czasie? 

BRNO
Świąteczna atmosfera wypełni rów-
nież stolicę Moraw Południowych, 
Brno. Jarmark bożonarodzeniowy 
na placu Wolności i placu Moraw-
skim rozpocznie się 25 listopada. 
Na dzieci i dorosłych czeka cieka-
wy program i mnóstwo przysma-
ków, między innymi morawskie 
frgale (okrągłe ciasta z nadzieniem 
serowym lub owocowym). Impreza 
potrwa do 23 grudnia.

CZESKIE 
BUDZIEJOWICE
Największe miasto w Południo-
wych Czechach szykuje ciekawy 
program świąteczny od 18 listopada 
do końca grudnia. Na zabytkowym 
rynku, który należy do najwięk-
szych w Europie (jego powierzch-
nia wynosi dokładnie 1 hektar), na 
gości czekają   stoiska z ozdobami 
świątecznymi i przysmakami.

CZESKI KRUMLOW
Magiczny Czeski Krumlow zaprasza 
na tradycyjny jarmark świąteczny 

od 25 listopada do 6 stycznia. Cze-
ski Krumlow należy do najpiękniej-
szych miast czeskich. Od 1992 roku 
jest wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Tutejszy 
kompleks zamkowo-pałacowy jest 
drugim co do wielkości w Republice 
Czeskiej, po Zamku Praskim.  

OŁOMUNIEC
Jarmarki w zabytkowym Ołomuń-
cu odbędą się od 18 listopada do 23 
grudnia. Na gości czeka urozma-
icony program kulturalny, między 
innymi wystąpienia muzyczne i 
teatralne dla dzieci i dorosłych, 
wspólne śpiewanie kolęd. Pozna-
my regionalne zwyczaje świątecz-
ne, możemy podziwiać piękne 
szopki betlejemskie, rozmaite 
wyroby rzemieślnicze, spróbować 

przysmaków regionalnych i delek-
tować się gorącym miodem pitnym 
czy grzanym winem.

OSTRAWA
Tegoroczny jarmark bożonarodze-
niowy w Ostrawie ruszy 26 listopa-
da i potrwa do 23 grudnia. Główne 
stoiska powstaną na rynku Masary-
ka, ale atmosfery świąt będzie moż-
na zasmakować również na placu 
Jiráska (popularny „Kuří rynek”), 
placu Prokeša oraz na ulicy Zam-
kowej. Powróci też popularna śli-
zgawka, w tym roku usytuowana 
na placu E. Beneša.  

PILZNO
W tym zachodnioczeskim mieście, 
czwartym co do wielkości w Repu-
blice Czeskiej, stoiska świąteczne 

pojawią się 27 listopada. Na gości 
czekają  grzańce, staroczeskie trdel-
niki, pierniczki i inne przysmaki.

PRAGA
W porządku alfabetycznym dobr-
nęliśmy w końcu na największy jar-
mark w RC, w stolicy kraju. Odbywa 
się corocznie na rynku Staromiej-
skim, a także w innych miejscach 
Pragi, między innymi na placu 

Wacława, placu Republiki i placu 
U Svatého Jiří, nieopodal Zamku 
Praskiego. W sobotę 26 listopada na 
rynku Staromiejskim zostaną uro-
czyście zapalone lampki na choin-
ce. Na gości czeka ciekawy program 
i stoiska z ozdobami świątecznymi, 
szopkami, drewnianymi zabaw-
kami, biżuterią, miodem pitnym i 
innymi przysmakami. Jarmark po-
trwa do 6 stycznia. (szb)

 � Jarmark�bożonarodzeniowy�w�Libercu�odbędzie�się�od�30�listopada�do�23�
grudnia�na�placu�obok�ratusza.�

 � Od�9�do�11�grudnia�na�jarmark�świąteczny�z�tradycyjnymi�rzemiosłami�i�
smakołykami�zaprasza�Mikulow�na�Morawach�Południowych.�Dla�wielu�to�
wyłącznie�przystanek�w�podróży�do�Austrii,�ale�to�przepiękne�zabytkowe�
miasto�z�barokowym�pałacem�oferuje�wiele�atrakcji�dla�turystów.�

 � Bajkowe�jarmarki�szykują�od�końca�listopada�piękne�miasta�w�regionie�Wy-
soczyzna,�między�innymi�Jihlawa,�Trzebicz�czy�Světla�nad�Sázawą.�

 � Na�tradycyjnym�jarmarku�w�Hradcu�Kralowej�od�9�do�28�grudnia�na�gości�
czeka�szeroki�asortyment�świątecznych�wyrobów�–�ozdób,�ceramiki�i�regio-
nalnych�przysmaków.

 � Pałac�w�Litomyšlu�zaprasza�w�czasie�Adwentu�na�weekendowe�zwiedzanie,�
podczas�którego�goście�dowiedzą�się,�jak�arystokracja�obchodziła�Boże�
Narodzenie,�obejrzą�szopkę�betlejemską�w�kaplicy�pałacowej�i�świątecznie�
przybrane�komnaty.��

 � Tradycyjne�zwyczaje�świąteczne�zaprezentuje�pobliski�skansen�Wesoły�Pa-
górek�(czes.�Vesely�Kopec)�4�grudnia�i�rezerwat�architektury�ludowej,�Betlem�
Hlinsko.�

 � Malowniczy�skansen�wołoski�w�Rożnowie�pod�Radhoszczem�szykuje�10�i�
11�grudnia�tradycyjny�jarmark�świąteczny,�na�którym�zakupimy�tradycyjne�
wyroby�rzemieślnicze,�zapoznamy�się�z�miejscowymi�zwyczajami,�a�także�z�
ekspozycją�skansenu.�

 � Ciekawie�zapowiada�się�też�oferta�w�Zlinie.�Od�26�listopada�do�23�grudnia�
spróbujemy�ponczu,�miodu�pitnego,�grzanego�wina�i�mnóstwa�innych�przy-
smaków.�

Bogaty program kulturalny, zdobienie tradycyjnych pierniczków, pokazy wy-
robu i dekorowania ozdób świątecznych i wiele ciekawych wydarzeń szykuje 
także większość czeskich, morawskich i śląskich zamków oraz pałaców. 

A TAKŻE...

● Dużą popularnością cieszy się jarmark w Brnie. Widok na „Zelný trh”. 
Fot.�ARC�organizatorów

Wieniec, świece i suszone pomarańcze
Warsztaty�tworzenia�wieńców�adwentowych�zorganizował�we�wtorek�Oddział�Literatury�Polskiej�Biblioteki�
Regionalnej�w�Karwinie.�Pod�okiem�Adama�Tomanka�uczestnicy�własnoręcznie�wykonywali�efektowne�ozdoby,�
które�będą�w�ich�domach�przypominały�o�nadchodzących�świętach�Bożego�Narodzenia.

Łukasz Klimaniec

J
ak zrobić dobry wie-
niec adwentowy? Musi 
być podkładka i takie 
gałęzie, które nie będą 
opadały. Ja używam 
najczęściej gałęzi cisu 
albo daglezji. Cis ma tę 

właściwość, że wygląda, jakby miał 
kwitnąć, prezentuje się bardzo sym-
patycznie i nie opadnie. To znaczy 
uschnie, ale gałązki pozostaną zielo-
ne. Najlepiej wtedy wieniec położyć 
na talerz albo na jakąś większą pod-
kładkę i na niej go przenosić – tłu-
maczył Adam Tomanek, ogrodnik 
z Karwiny i specjalista w dziedzinie 
tworzenia wieńców adwentowych, 
który we wtorek poprowadził warsz-
taty w Oddziale Literatury Polskiej 
Biblioteki Regionalnej w Karwinie. 
To już kolejne takie zajęcia zorgani-
zowane przez oddział karwińskiej 
placówki, które nadal cieszą się du-
żym zainteresowaniem.

– Pomysł zrodził się, gdy jeszcze 
pracowałam w oddziale biblioteki 
w Mizerowie. Współpraca z panem 
Adamem jest tak sympatyczna, że 
kontynuujemy ją tutaj, w Oddzia-
le Literatury Polskiej. I w tygodniu 
poprzedzającym rozpoczęcie Ad-
wentu staramy się, by te wianki 
tworzyć u nas – wyjaśniła Marcela 
Wierzgoń, kierowniczka polskiego 
oddziału Biblioteki Regionalnej w 
Karwinie.

Wieńce adwentowe rozpo-
wszechniły się w Republice Czeskiej 
po aksamitnej rewolucji. Wcześniej 
nie było takiej tradycji. Dziś okaza-
łe wianki z czterema świecami spo-
tkać można nie tylko w kościołach, 
ale coraz częściej w domach, a tak-
że w sklepach, gdzie stanowią część 
przedświątecznego asortymentu. 
Zamiast jednak kupować je, można 
samemu je zrobić. Adam Tomanek 
zadbał o odpowiednie gałązki, po-
kazywał, jak należy je wiązać, jak 
zamontować świece w wieńcu, do-
radzał i korygował.

– Podkładki pod taki wianek 
można kupić – są styropianowe 
albo słomiane. Ja preferuję te dru-

gie, bo nie przerwę ich drutem. A 
taki drucik można kupić na przy-
kład u kwiaciarki – przyznał, wska-
zując, że okrągłą podkładkę pod 
wieniec adwentowy można zrobić 
też z gałązek.

Warsztaty tworzenia wieńców 
cieszą się sporym wzięciem. Adam 
Tomanek wspomniał, że kilka razy 
prowadził je w Mizerowie, a orga-
nizując je na probostwie chętnych 
było tak wielu, że trzeba było po-
dzielić zajęcia na dwie tury. Z bie-
giem lat jednak liczba uczestników 
maleje, bo gdy ktoś nauczy się już 
robić wianek, to nie potrzebuje 
przychodzić na warsztaty kolejny 
raz. 

We wtorkowych zajęciach two-
rzenia wieńców adwentowych 
pierwszy raz wzięła udział Aleksan-
dra Opioł.

 – Jestem czytelniczką biblioteki. 
Otrzymałam e-maila, że jest taka 
możliwość. Co innego próbować ro-
bić samemu taki wieniec w domu, 
a co innego pod okiem fachowca. 
Poza tym… pan Adam jest moim 
byłym uczniem, którego uczyłam w 
podstawówce w Karwinie-Nowym 
Mieście, w szkole, której już nie ma. 
Cieszę się, że teraz ja mogę się od 
niego czegoś nauczyć – uśmiechała 
się pani Aleksandra.

Na warsztatach można było po-
znać techniki tworzenia wieńców, 

sposoby wiązania gałązek, moco-
wania świeczek, a także ozdabia-
nia wieńców szyszkami, plastrami 
suszonych pomarańczy i jabłek, 
jarzębiną oraz innymi elementami 
dekoracyjnymi. Uczestnicy wycho-
dzili z efektownymi wieńcami, któ-
re teraz cieszą oko w ich domach.

– Warsztaty bardzo mi się podo-
bały. Nauczyłam się praktycznie 
wszystkiego, bo nigdy w życiu ta-
kiego wieńca sama nie robiłam. 
Okazało się że to wcale nie takie 
trudne, a przy tym bardzo mnie 
bawi – przyznała z kolei Renata Ku-
cia z Karwiny, która wyszła z zajęć z 
okazałym i efektownie udekorowa-
nym wieńcem. 

● Adam Tomanek, ogrodnik z Karwiny i specjalista w dziedzinie tworzenia wień-
ców adwentowych, pokazywał, jak należy je wiązać, doradzał i korygował. 

● Zajęcia zorganizowane przez polski oddział karwińskiej biblioteki cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Zdjęcia:�ŁUKASZ�KLIMANIEC

GŁ-698
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Weronika Nowakowska, 
polska�biathlonistka�w�oczekiwaniu�na�igrzyska�w�Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

Fot. ARC

S P O R T 
Hubal 
(fi lm wojenny)
Niedziela 27 listopada, godz. 20.45 

PIĄTEK 25 LISTOPADA 

6.00 Polonia 24 6.30 Zakochaj się 
w Polsce. Zgorzelec 7.00 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat. Mały 
Indianin 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.35 Smaki świata - pośród mórz 
11.10 Australia Express (mag.) 11.30 
Ja to mam szczęście! (s.) 12.00 Wia-
domości 12.15 M jak miłość (s.) 14.00 
Szansa na sukces. Opole 2023. Piotr 
Szczepanik 15.00 „Ja to mam szczę-
ście!” - ulubione skecze 15.20 Bajki 
naszych rodziców. Bolek i Lolek w 
Europie 16.00 Ja to mam szczęście! 
(s.) 16.30 Na sygnale. Pieski dzień (s.) 
17.00 Teleexpress 17.20 Zakochaj się 
w Polsce. Kozienicki Park Krajobrazo-
wy 17.55 Przystanek Ameryka 18.10 
Olá Polônia 18.30 Informacje kultu-
ralne 18.45 Czym żyje świat 19.05 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 19.30 
Wiadomości 19.50 Na dobre i na złe 
(s.) 20.45 Kabaretomaniacy (pr. rozr.) 
21.35 Apetyt na miłość (s.) 22.05 Po-
lonia 24 22.35 C.K. Dezerterzy 23.45 
Zezem. Chamlet (s.). 

SOBOTA 26 LISTOPADA 

6.00 Polonia 24 6.30 Wojownicy 
czasu. Wyznania mistrzów małodo-
brych, czyli katem być 7.05 Giganci 
historii. Rewolucja bolszewicka i na-
rodziny komunizmu 7.55 Pytanie na 
śniadanie 10.35 Jak zdobyć pienią-
dze, kobietę i sławę 11.25 Dziewczyny 
do wzięcia 13.05 Korona Gór Polski. 
Śnieżka 13.35 Magiczne Podhale z Se-
bastianem Karpielem-Bułecką 14.05 
Na dobre i na złe (s.) 15.00 Kabaret. 
Super Show Dwójki 3 16.00 Kultural-
ni PL 17.00 Teleexpress 17.20 M jak 
miłość (s.) 18.10 Szansa na sukces. 
Opole 2023 19.10 Informacje kultural-
ne 19.30 Wiadomości 19.50 Stulecie 
Winnych 4 20.45 Jestem mordercą 
22.45 Największe przeboje. 2 plus 1 
23.30 Polacy to wiedzą! (teleturniej). 

NIEDZIELA 27 LISTOPADA 

6.00 Hity wszech czasów 6.50 Wojna 
domowa. Wywiadówka (s.) 7.55 Pyta-
nie na śniadanie 10.35 Podstępni in-
truzi. Inwazja obcych gatunków. Ro-
śliny 11.10 Ziarno. Poczekalnia 11.40 
Misja Zambia. Jestem im potrzebny 
11.55 Między ziemią a niebem (mag.) 
12.00 Anioł Pański 12.15 Między 
ziemią a niebem (mag.) 12.50 Słowo 
na niedzielę 13.00 Transmisja mszy 
świętej z kościoła NMP Królowej 
Różańca Świętego w Słupsku 14.15 
Wojna domowa. Dwójka z azymutu 
(s.) 15.15 Niedziela z... rolami Jacka 
Chmielnika 16.00 Wojciech Cejrow-
ski - boso przez świat. Mały Indianin 
16.30 Polacy to wiedzą! (teleturniej) 
17.00 Teleexpress 17.20 M jak miłość 
(s.) 18.10 Powroty 18.35 Co dalej? O 
tym mówi świat 19.10 Informacje 
kulturalne 19.30 Wiadomości 19.50 
Ojciec Mateusz 27 (s.) 20.45 Hubal 
(fi lm wojenny) 23.00 Muzyczne NAJ. 
Muzyczne objawienia 23.25 Słownik 
polsko@polski. 

PONIEDZIAŁEK 28 LISTOPADA 

6.00 Polacy to wiedzą! 6.30 Wspól-
nota 6.50 Rok 1982. Kalendarium 
7.00 Okrasa łamie przepisy. Smak 
jesiennej maliny 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.35 Smaki świata - po-
śród mórz 11.10 Przystanek Ameryka 
11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wia-
domości 12.15 Stulecie Winnych 4 (s.) 
13.05 Ojciec Mateusz 27 (s.) 14.00 Co 
dalej? O tym mówi świat 14.40 Kul-
tura na Ludowo#wspieram 15.00 „Ja 
to mam szczęście!” - ulubione skecze 

15.20 Figu Migu na planecie Czochras 
15.35 Zwierzaki Czytaki 15.50 Ale 
talent. Mata sensoryczna 16.00 Le-
śniczówka (s.) 16.30 Barwy szczęścia 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Słownik 
polsko@polski 17.55 INFO V4+ 18.15 
Polacy światu 18.30 Informacje kul-
turalne 18.45 Czym żyje świat 19.05 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
19.30 Wiadomości 19.50 Czas hono-
ru. Powstanie. 20.45 Ludzie i bogo-
wie. Duet (s.) 21.30 Apetyt na miłość 
(s.) 22.05 Polonia 24 22.35 Sonda 
23.05 Piórkiem i węglem. Kraków w 
jesieni 23.30 Leśniczówka (s). 

WTOREK 29 LISTOPADA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 
7.00 Co dalej? 7.30 Pytanie na śnia-
danie 10.35 Panorama 10.45 Pytanie 
na śniadanie 11.10 INFO V4+ 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomo-
ści 12.15 Czas honoru. Powstanie (s.) 
13.10 Ludzie i bogowie. Duet 14.05 Gi-
ganci historii. Ojcowie niepodległości 
- Roman Dmowski 15.00 Wiadomości 
15.15 Alfabet Andrzeja Dobosza. Pisa-
rze - Aleksander Kamiński, Ireneusz 
Iredyński 15.35 Przyjaciele Misia i 
Margolci. Déja vu 15.50 Halo, halo! 
Organizacja miejsca do rysowania 
16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 Barwy 
szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 
Studio Wschód 17.55 Nad Niemnem 
(mag.) 18.10 Studio Lwów 18.30 In-
formacje kulturalne 18.45 Czym żyje 
świat 19.05 Gra słów. Krzyżówka 
19.30 Wiadomości 19.50 Ojciec Ma-
teusz 13 (s.) 21.30 Apetyt na miłość 
(s.) 22.05 Polonia 24 22.35 Stanisław 
Syrewicz odmieniany przez los 23.30 
Leśniczówka (s.). 

ŚRODA 30 LISTOPADA 

6.00 Polonia 24 6.30 Australia 
Express 6.45 Powroty 7.00 Qulszoł 
- kulinarne potyczki 7.30 Pytanie 
na śniadanie 10.35 Panorama kraj 
10.40 Pytanie na śniadanie 11.10 
Studio Lwów 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Ojciec 
Mateusz 13 (s.) 14.00 Stanisław Sy-
rewicz odmieniany przez los 15.00 
Wiadomości 15.20 Animowanki. Ro-
dzina Trefl ików 15.40 Nela Mała Re-
porterka. Kemping polarny 16.00 Le-
śniczówka (s.) 16.30 Barwy szczęścia 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Gdzieś na 
granicy turecko-polskiej 17.55 Kieru-
nek Zachód 18.10 Magazyn z Wysp 
18.30 Informacje kulturalne 18.45 
Czym żyje świat 19.05 Gra słów. Krzy-
żówka (teleturniej) 19.30 Wiadomo-
ści 19.50 Pensjonat nad rozlewiskiem 
(s.) 21.30 Apetyt na miłość (s.) 22.05 
Polonia 24 22.35 Leonard Cohen - 
pieśni miłości i nienawiści 23.30 Le-
śniczówka (s.). 

CZWARTEK 1 GRUDNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Słownik pol-
sko@polski 7.00 Co dalej? 7.30 Pyta-
nie na śniadanie 10.35 Panorama kraj 
10.45 Pytanie na śniadanie 11.10 Nad 
Niemnem 11.30 Barwy szczęścia (s.) 
12.00 Wiadomości 12.15 Pensjonat 
nad rozlewiskiem (s.) 14.00 Kabaret 
Starszych Panów. Wieczór pierw-
szy wspomnień 15.00 Wiadomości 
15.20 Bajki naszych rodziców. Mały 
pingwin Pik-Pok 15.40 Bajki naszych 
rodziców. Miś Kudłatek 16.00 Leśni-
czówka (s.) 16.30 Barwy szczęścia 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Stacja 
innowacja 17.45 Szlakiem lubelskich 
sztetli. Międzyrzec 17.55 W obiekty-
wie Polonii. Wschód (mag.) 18.10 Wil-
noteka 18.30 Informacje kulturalne 
18.45 Czym żyje świat 19.05 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 19.30 Wiado-
mości 19.50 Fałszerze. Powrót sfory 
(s.) 21.30 Apetyt na miłość (s.) 22.05 
Polonia 24 22.35 Kabaret Starszych 
Panów. Wieczór pierwszy wspo-
mnień. Herbatka 23.30 Leśniczówka 
(teleturniej). 

POD PRYSZNICEM

Janusz Bitt mar 
bitt�mar@glos.live Niech martwi się Messi

Polonijna młodzież z pierwszą damą

W Pałacu Prezydenckim 
pierwsza dama go-
ściła w tym tygodniu 
młodzież polonijną z 

Chicago. Uczniowie czterech szkół 
przebywają w Polsce w ramach co-
rocznego wyjazdu studyjnego orga-
nizowanego przez Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” i Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli SWP we współ-
pracy ze Zrzeszeniem Nauczycieli 
Polskich z Chicago.

Jak zauważyła pani prezydentowa, 
Stany Zjednoczone to ewenement 
pod względem liczby uczniów w po-
lonijnych szkołach średnich. –  Do-
skonale zdaję sobie sprawę, jakim ob-
ciążeniem jest na tym etapie nauka 
w dwóch szkołach, dlatego chcę wam 
bardzo podziękować, że się na to 
zdecydowaliście  – powiedziała Aga-
ta Kornhauser–Duda. Jak dodała, to 
wyzwanie, które młodzież z pewno-
ścią doceni – jeśli nie teraz, to w naj-
bliższym czasie, bo jest to „kapitał na 
przyszłość i doskonała inwestycja w 
swoją edukację”.

Pierwsza dama poprosiła, by za 
ten wysiłek edukacji w języku pol-
skim przekazać podziękowania 

także rodzicom uczniów. – To oni w 
pierwszej kolejności zaszczepiają w 
was chęć do nauki języka waszych 
przodków, poznawania historii Pol-
ski i jej tradycji  – podkreśliła mał-
żonka prezydenta. Wyraziła rów-
nież wdzięczność dla nauczycieli, 
którzy mają szeroką wiedzę i przy 
tym wykazują się niezwykłą kre-
atywnością – tak organizując za-
jęcia, by uczniowie chcieli na nie 
uczęszczać jeszcze poza swoimi 
podstawowymi lekcjami.

–  Zachęcam, byście oprócz zapla-
nowanych punktów pobytu w Polsce 
znaleźli też sposobność, by zoba-
czyć, jak spędza się u nas czas wol-

ny, zwłaszcza w moim rodzinnym 
mieście, Krakowie – podpowiedziała 
pierwsza dama. To nie pierwsze spo-
tkanie pierwszej damy z młodzieżą 
polonijną z Chicago. Agata Kornhau-
ser–Duda dwukrotnie odwiedziła 
Chicago i spotkała się tam z maturzy-
stami jednej z polskich szkół.

W spotkaniu wzięli udział ucznio-
wie czterech szkół polonijnych z Chi-
cago: Polskiej Szkoły im. św. Ferdy-
nanda, Polskiej Szkoły im. Tadeusza 
Kościuszki, Polskiej Szkoły im. Mak-
symiliana Marii Kolbego, Polskiej 
Szkoły im. Henryka Sienkiewicza.

Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”

● Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania. Fot.�Kancelaria�Prezydenta�RP

Poznajmy się, proszę

Z
azwyczaj to było o 
historiach ludzi, 
którym się powio-
dło po przepro-
wadzce na Słowa-
cję, o wyzwaniach, 
osiągnięciach, o 

dowcipnych sytuacjach związa-
nych z podobieństwem języka sło-
wackiego i polskiego. O wspomnie-
niach, które wywoływały uśmiech 
na twarzy. Tym razem było nieco 
inaczej.

Tym razem było o zagrożeniu ży-
cia. Takie to były czasy – czasy ko-
munizmu. Bo jesienne wydanie cyklu 
Klubu Polskiego i Instytutu Polskiego 
pod hasłem „Poznajmy się, proszę”, 
które odbyło się 15 listopada, nawią-
zywało do 33. rocznicy Aksamitnej 
Rewolucji w Czechosłowacji.

Poważne tematy, poważni goście, 
czyli Marcin Bieniada, który w 1982 
roku przepłynął Dunaj i uciekł z Cze-
chosłowacji do Austrii oraz drugi gość 
– Ryszard Zwiewka, który pod koniec 
lat 70. po przeprowadzce do Bratysła-
wy nie mógł znaleźć pracy ze względu 
na swoje pochodzenie i wiarę.

Najpierw prowadząca spotkanie 
Małgorzata Wojcieszyńska prosiła 
swoich gości, by opisali Czechosłowa-
cję w czasach, gdy do niej przyjechali, 
ale także Polskę – tę biedniejszą wer-
sję socjalizmu, choć, jak to opisali jej 
goście, bardziej stawiającą na wolne 
myślenie.

– Ówczesny Ośrodek Kultury Pol-
skiej (dzisiejszy Instytut Polski w 
Bratysławie) był oknem na świat, tu 
można było przyjść po gazety z Pol-
ski, z których można było wyczytać 
więcej niż tylko sztampowe hasła 
socjalizmu, których było pełno w 
prasie dostępnej w Czechosłowacji 
– opisywał Ryszard Zwiewka. Z kolei 
Marcin Bieniada, który do Czecho-
słowacji przyjechał jako 22-latek, 
opisywał swoje ówczesne zdziwie-

nie plakatami promującymi socja-
lizm.

– Kiedy poszedłem na dyskotekę w 
Šali, grali nowoczesne śwatowe hity, 
ale nad naszymi głowami  wisiały pla-
katy z hasłami chwalącymi klasę ro-
botniczą i socjalizm na wieczne czasy 
– wspominał gość.

Ryszard Zwiewka opisywał też, 
jak ta propaganda wpływała na Sło-
waków, którzy byli do tego stopnia 
skryci, że po przeprowadzce do Bra-
tysławy nie wiedział, z kim ze swoich 
słowackich znajomych mógłby poru-
szać w rozmowie tematy  dotyczące 
spraw politycznych, bowiem wielu 
znajomych jawiło się jako entuzjaści 
socjalizmu. – Tu ludzie bali się wy-
rażać swoje poglądy, woleli o nich w 
ogóle nie mówić – ocenia Ryszard 
Zwiewka.

Potem były wspomnienia dotyczą-
ce wprowadzenia stanu wojennego 
– te wspomnienia bezpośrednio z Pol-
ski, ale i te widziane stąd, z ekranów 
telewizji reżymowej, czy usłyszane z 
Radia Wolna Europa. Tak nakreślony 
zarys ówczesnych czasów był wpro-
wadzeniem do opowieści na temat 
ucieczki, którą po kilkumiesięcznych 
przygotowaniach udało się zreali-

zować Marcinowi Bieniadzie. – Był 
strach, ale na szczęście nie było  świa-
domości, że na tej granicy zginęło tak 
dużo osób – komentował Bieniada. 
Bo jedynie 5 procentom uciekinierów 
sprzyjało szczęście, reszta traciła ży-
cie, często w brutalny sposób.

Kiedy przyszedł czas na pytania z 
publiczności, te najczęściej dotyczyły 
praktycznych przygotowań do uciecz-
ki: gdzie pan schował dokumenty, jak 
można pływać w butach, ile trwało 
przepłynięcie Dunaju na drugi brzeg? 
Pan Marcin cierpliwie odpowiadał na 
wszystkie pytania.

Dramaturgia wieczoru nie byłaby 
idealna, gdyby zabrakło elementów 
muzycznych. Tym razem za fortepia-
nem zasiadł Marián Hamada a przed 
mikrofonem stanęła Natalia Konicz-
-Hamada. Wybór utworów nawiązu-
jących tematycznie do dyskusji i ich 
wykonanie zasługiwały na olbrzymi 
aplauz. W ten sposób trudny tema-
tycznie wieczór okazał się wieczo-
rem pełnym emocji, a ponieważ losy 
jego bohaterów były pełne zwrotów 
akcji, ale i pięknych rozwiązań, rów-
nież ten wieczór okazał się bardzo 
urokliwy.

Polonia.sk/SŁOWACJA

● Nie zabrakło luźnych, przyjacielskich pogawędek. Foto:�STANO�STEHLIK

Mundial w Katarze 
znajduje się dopiero 
za pierwszym wira-
żem, do fi nału zapla-

nowanego na 18 grudnia pozostało 
jeszcze sporo czasu, a jednak już 
teraz – po pierwszych meczach 
grupowych – z całą pewnością 
mogę napisać w tym miejscu: tak, 

te mistrzostwa świata są dziw-
ne. Pod wieloma względami. Nie 
przegraliśmy pierwszego meczu w 
grupie, Wojciech Szczęsny w bram-
ce nie popełnił błędów, o których 
prasa rozpisywałaby się jeszcze 
cztery lata po fakcie, w grupie C 
mamy punkt więcej od Argentyny 
i dwa punkty mniej od Arabii Sau-

dyjskiej. Kto by pomyślał jeszcze 
tydzień temu, że Leo Messi i spół-
ka na starcie zaliczą taką wpadkę 
z Arabią Saudyjską, przegrywając 
praktycznie wygrane spotkanie 1:2. 
Po bezbramkowym remisie Pola-
ków z Meksykiem posypał się hejt 
głównie na Roberta Lewandow-
skiego, który w defensywnie pro-

wadzonej bitwie nie wykorzystał 
karnego. Zmarnowane „jedenast-
ki” na mundialach to jednak przy-
padłość wielu gwiazd piłkarskich, 
Lewandowski nie jest pierwszym 
ani ostatnim smutnym bohaterem 
meczu. Myślę, że więcej zmarsz-
czek pojawiło się na czole Messie-
go, który przyjechał do Kataru w 

roli zbawiciela argentyńskiej piłki, 
ale teraz musi się martwić, by rów-
nież z Meksykiem nie powiało gro-
zą. Klapa Argentyny w sobotnim 
„amerykańskim” starciu oznacza-
łaby koniec marzeń dla Messiego 
o zdobyciu medalu w mundialu. A 
tego brakuje 35-letniemu Messie-
mu do pełni sławy.   

Drugie podejście 
Polaków. Trzeba wygrać
Niewykorzystany�karny�przez�Roberta�Lewandowskiego�zaważył�na�losach�inauguracyjnego�występu�Polaków�na�
mundialu�w�Katarze.�Podopieczni�Czesława�Michniewicza�zremisowali�we�wtorek�bezbramkowo�z�Meksykiem.�
Okazja�do�pokazania�pełni�możliwości�pojawi�się�jutro�w�starciu�z�Arabią�Saudyjską.�Ten�pojedynek�trzeba�
koniecznie�wygrać,�ale�łatwo�na�pewno�nie�będzie,�o�czym�przekonali�się�wcześniej�Argentyńczycy.�

Janusz Bitt mar

Z
apomnijmy o fa-
talnie uderzonym 
przez Lewan-
dowskiego rzucie 
karnym. W sobo-
tę o godz. 14.00 
b i a ł o - c z e r wo n i 

zmierzą się z niespodzianką tur-
nieju, Arabią Saudyjską, która w 
pierwszym spotkaniu pokonała 
2:1 Argentynę. Tego wyniku nikt 
się nie spodziewał. Po zremiso-
wanym przez Polaków pierwszym 
meczu sytuacja w grupie zrobiła 
się bardzo ciekawa, ale jedno jest 
pewne: dla zdrowia psychiczne-
go do ostatniego starcia z Argen-
tyną zaplanowanego na środę 30 
listopada podopieczni Czesława 
Michniewicza koniecznie powinni 
przystępować z jednym zwycię-
stwem na koncie. Na chwilę obec-
ną nie wiemy, jak potoczą się losy 
spotkania pomiędzy Argentyną a 
Meksykiem, ale pewne jest, że jeśli 
Leo Messi i spółka zagrają z Polską 

z przysłowiowym nożem na gar-
dle, raczej nie powtórzą błędów z 
przeszłości. 

Pozostawmy na boku „polskie 
piłkarskie piekiełko”, czyli falę 
krytyki, jaka posypała się na gło-
wy piłkarzy po kiepskim występie 
z Meksykiem. Budująco robi się 
bowiem w momencie, kiedy czyta-
my nie analizy z polskiej, a właśnie 
argentyńskiej i meksykańskiej pra-
sy. A tam… naprawdę drżą przed 
polską reprezentacją. Wydawane w 
stolicy Argentyny dzienniki „Cla-
rin” i „La Nacion” wskazują, że to 
właśnie Polska w przypadku zwy-
cięstwa z Arabią Saudyjską może w 
sobotę objąć prowadzenie w grupie 
C. Argentyńscy dziennikarze suge-
rują, że piłkarze Arabii Saudyjskiej 
mogą wyjść na murawę zmęczeni 
albo nawet rozkojarzeni po sen-
sacyjnym zwycięstwie z ich dru-
żyną. „Po pierwszym pojedynku 
mundialu znaleźliśmy się w bardzo 
trudnej sytuacji i zależymy teraz 
tylko od nas samych. Musimy po-
konać naszych najbliższych rywa-

li” – czytamy na łamach dziennika 
„Clarin”. 

Wracając na koniec na polskie po-
dwórko, warto przytoczyć komen-
tarz dla „Przeglądu Sportowego” 
byłego znakomitego napastnika Ma-
cieja Żurawskiego, który w przeszło-

ści też nie strzelił karnego na mun-
dialu. – Najważniejsze jest teraz to, 
jak to wpłynie na Roberta. Każdy 
napastnik, niezależnie od tego, ile 
wcześniej zdobył bramek, po nie-
strzelonym rzucie karnym musi po-
wrócić do swojej równowagi.  

Al�Rihla,�w�tłumaczeniu�na�polski�„podróż”�–�taką�nazwę�przybrała�ofi�cjalna�piłka�
mundialu�w�Katarze.�W�trzech�konkursowych�odcinkach�będzie�można�zdobyć�
po�jednej�piłce.�Pierwsza�za�nami:�szczęście�uśmiechnęło�się�do�Nathana�Ruc-
kiego.�Nagroda�do�odbioru�w�redakcji.�Prawidłowa�odpowiedź�brzmiała:�Lewan-
dowski�na�mundialu�w�Rosji�nie�zdobył�żadnej�bramki.�

PYTANIE nr 2
Który trener poprowadził polską kadrę 

na poprzednim mundialu w Rosji?
Na�odpowiedzi�czekamy�do�najbliższego�czwartku�pod�ad-
resem�e-mailowym:�info@glos.live.

VÍT RASZYK
trener piłkarski z licencją UEFA Pro
Polacy�nie�pokazali�w�meczu�z�Meksykiem�wielkiego�
widowiska.�Zabrakło�spektakularnych�akcji,�a�na�
domiar�złego�Lewandowski�nie�trafi�ł�z�karnego.�To�
jednak�nie�przekreśla�polskich�szans�na�wyjście�z�
grupy�do�fazy�pucharowej.�Drużyna�w�najbliższym�
meczu�z�Arabią�Saudyjską�musi�być�lepiej�zorgani-
zowana�na�boisku,�zmienić�taktykę.�W�kilku�meczach�
w�Katarze�od�razu�powiało�niespodziankami.�Na�mnie�
duże�wrażenie�zrobiły�natomiast�zespoły�Anglii�i�Francji,�które�jak�widać�świetnie�
przygotowały�się�do�specyfi�cznych�warunków�panujących�w�Katarze.�

JAN ZOLICH 
trener piłkarski Orłów Zaolzia
No�cóż,�przegraliśmy�z�Meksykiem,�ale�to�jeszcze�nie�
koniec�świata.�W�sobotę�musimy�zagrać�na�pełnym�
gazie,�odważnie,�najlepiej�w�trochę�innym�ustawie-
niu,�z�wykorzystaniem�na�przykład�wahadłowych.�
Stać�nas�na�zwycięstwo�z�Arabią�Saudyjską.�Je-
steśmy�w�lepszej�pozycji�od�chociażby�Niemców,�
którzy�przegrali�z�Japonią,�w�barwach�której�notabene�
większość�zawodników�na�co�dzień�występuje�właśnie�
w�Bundeslidze.�

GŁOS EKSPERTÓW

● Zobaczymy, jaką taktykę obierze trener Michniewicz (z lewej) w sobotnim star-
ciu z Arabią Saudyjską. Oby zwycięską. Fot. PZPN

Celne strzały

Zawody w strzelectwie zdominowały 
drugi weekend listopada w Beskidach. 
W Młodzieżowych Mistrzostwach Po-
lonijnych w strzelectwie wzięli udział 
zawodnicy z Zaolzia, Polski, Austrii i 
Litwy, którzy o medale walczyli na pro-
fesjonalnej strzelnicy OSP w Gumnach.
Organizatorzy z TBK zatroszczyli się 
nie tylko o program sportowy, ale rów-
nież o imprezy towarzyszące. Młodzież 
zwiedziła m.in. gmach Polskiej Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Hadyny w 
Bystrzycy oraz starówkę w Cieszynie. 
Ponad czterdziestka uczestników sko-
rzystała z zakwaterowania na Pasiecz-
kach w Koszarzyszkach. 
Nad sprawnym przebiegiem rywalizacji 
czuwali doświadczeni sędziowie oraz 
wyczynowi strzelcy na czele z Janem 
Walicą, długoletnim trenerem klubu 
Olza Trzyniec. Zawody odbyły się w 
strzelectwie z broni pneumatycznej 
(krótkiej i długiej). 
Projekt został dofi nansowany ze 
środków Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów RP w ramach konkursu Polonia i 
Polacy za Granicą 2022. 

Wyniki
karabin dziewczyny do lat 14: 1. Rita 
Piechota (Austria); ponad 15 lat: 1. 
Kotryna Kozlovskyte (Litwa)
pistolet dziewczyny do lat 14: 1. An-
tonina Wania (RC); ponad 15 lat: 1. 
Maria Wania; ponad 19 lat: 1. Petra 
Kawulok  
karabin chłopcy do lat 14: 1. Do-
minik Novickas (Litwa); do lat 18: 1. 
Alan Kaszperow (Litwa)
pistolet chłopcy do lat 14: 1. Do-
minik Novickas (Litwa); do lat 18: 1. 
Damian Rynkiewicz (Litwa) (jb)

Szykują turniej 
w unihokeju
2 grudnia w hali Slavii Hawierzów 
odbędzie się turniej w unihokeju 
drużyn reprezentujących polskie 
podstawówki na Zaolziu. Do zawo-
dów na chwilę obecną zgłosiły się ze-
społy Hawierzowa-Błędowic, Suchej 
Górnej, Cierlicka i Gnojnika. Początek 
o godz. 8.00. Organizatorem wyda-
rzenia jest Macierz Szkolna PSP w 
Hawierzowie-Błędowicach. (jb)
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CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i 
Seniora zapraszają na spotkanie 
30. 11. o godz. 15.00 do Domu PZKO.
CZ. CIESZYN-MOSTY – MK 
PZKO zaprasza dzieci i doro-
słych na wigilijkę w sobotę 3. 12. 
o godz. 15.00 do Domu PZKO. W 
programie: spotkanie i czytanie z 
autorką książek dla dzieci Edytą 
Hanslik, kiermasz książki, kre-
atywne warsztaty dla dzieci (pro-
simy przynieść słoik), spotkanie 
z Tomaszem Beczałą – doktorem 
nauk biologicznych (alternatyw-
ne metody leczenia), spotkanie z 
Janem Gajdaczem – właścicielem 
Miasteczka Pszczelego w Dzięgie-
lowie, kreatywne warsztaty zie-
larskie (prosimy przynieść mały 
słoik), domowe wypieki, kawa i 
herbata. Imprezę wspiera i do-
finansowuje Fundusz Rozwoju 
Zaolzia Kongresu Polaków w RC. 
Inf. www.pzkomostycieszyn.web-
node.cz.
CZ. CIESZYN-SIBICA – MK 
PZKO oraz Stowarzyszanie „Olza 
Pro” zapraszają na imprezę pt. 
„Barbórka – u nas w kolóniji pod 
hałdóm” 3. 12. o godz. 16.00 do 
Domu Polskiego PZKO. W progra-
mie: ZR „Suszanie”, „TA Grupa”, 
ceremoniał  przyjmowania adep-
tów do cechu górniczego „Skok 
przez skórę”, zabawa towarzyska 
– muzyka, bar i bufet zapewnio-
ne.
GRÓDEK – MK PZKO zaprasza 
na „Tłoczyni kapusty”, które od-
będzie się w piątek 25. 11. o godz. 
19.00 w Domu PZKO. W programie 
ZT „Trzanowice”, kabaret oka-
zyjny „My”, DJ Stanisław Wałach 
oraz domowa kuchnia z kapustą w 
roli głównej.
NIEBORY – MK PZKO i Teatrzyk 
„Gapa3” zapraszają na Popołudnie 
teatralne 27. 11. o godz. 15.00 do 
Domu PZKO.  Wystąpią: Teatrzyk 
„Gapa3” i aktorzy Sceny Polskiej 
Teatru Cieszyńskiego. Bufet, kier-
masz książki.
ORŁOWA-LUTYNIA – MK PZKO 
zaprasza na Świniobicie w piątek 
25. 11. w godz. 16.00-20.00 i w so-
botę 26. 11. w godz. 10.00-14.00 do 
Domu PZKO. W ramach imprezy w 
piątek o godz. 18.00 odbędzie się 
spotkanie z aktorami Sceny Pol-
skiej Teatru Cieszyńskiego. Pod-
czas całej imprezy nastąpi prezen-
tacja działalności koła za rok 2022, 
sprzedaż polskich książek, wysta-
wa robót ręcznych dzieci ze szkoły 
i przedszkola.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 26. 11. do 
„Czytelni” w Wędryni na corocz-
ne podsumowanie sezonu tury-
stycznego PTTS „BŚ”. Gościem 
spotkania będzie Michał Milerski. 
Początek o godz. 15.00. Będzie 
możliwość odebrania kalendarzy-

ków na rok 2023 i zapłacenia skła-
dek członkowskich rejonowym 
(80 kc).
 zaprasza 29. 11. na wycieczkę z 
Herczawy przez Jaworzynkę do 
Koniakowa (z Ochodzitą włącz-
nie), 15 km. Wyjeżdżamy pocią-
giem o godz. 6.20 z Cz. Cieszyna, 
autobusem o godz. 6.56 z Mostów 
koło Jabłonkowa-Centrum. Z Ko-
niakowa powrotny autobus w kie-
runku Cieszyna odjeżdża o godz. 
14.00, 15.00, 16.00. Prowadzi Ta-
deusz Farnik, tel. 776 046 326.
 informuje zgłoszonych na tygo-
dniowy pobyt w Luhaczowicach, 
że do końca listopada 2022 nale-
ży wpłacić na konto bankowe BŚ 
(225009364/0300) zaliczkę w wy-
sokości 3000 kc.

ŚMIŁOWICE – Zapraszamy 3. 12. o 
godz. 16.00 do sali Urzędu Gminy 
na uroczystość koła w związku z 
jubileuszem – 75 lat od powstania 
koła oraz spotkanie z Mikołajem 
dla naszych pociech. Program zo-
stanie wzbogacony o występ dzie-
ci ze szkoły i przedszkola im. Jana 
Kubisza w Gnojniku oraz występu 
grupy muzycznej Dr. Ong.
UWAGA BRATYSŁAWIANIE! 
– Zapraszamy na kolejną Mikoła-
jówkę absolwentów uczelni bra-
tysławskich, która odbędzie się w 
piątek 2. 12. o godz. 15.00 „Na Fojt-
stwiu” w Oldrzychowicach. Z po-
wodów organizacyjnych prosimy 
o potwierdzenie udziału najpóź-
niej do 27. 11. Zapraszają organiza-
torzy (B+J+J).

I N F O R M AT O R

Kto znał – niechaj wspomni,
kto kochał – nie zapomni.

Dnia 26 listopada 2022 minie 10. rocznica, kiedy na za-
wsze opuścił nas Drogi i Kochany

inż. STANISŁAW CIEŃCIAŁA
z Mistrzowic

O chwilę wspomnień proszą synowie Jacek i Stanisław 
z rodzinami.
� GŁ-681

Dnia 25 listopada 2022 obchodzą swoje Złote Gody

ELŻBIETA i KAROL CIEŚLAROWIE 
z Mostów koło Jabłonkowa 

Kochani Rodzice!
Od lat wielu się kochacie, 
dzieci trzódkę ładną macie,
wnuków stadko całkiem liczne 
i jak dotąd życie śliczne.
Czego więcej Wam potrzeba? 
Chyba tylko łaski Nieba,
aby w zdrowiu iść przez lata 
i podziwiać piękno świata.

Wszystkiego, co najpiękniejsze oraz błogosławieństwa Bożego na kolejne 
lata małżeństwa życzą dzieci z rodzinami.
� GŁ-704

Dnia 27 listopada 2022 przypominamy sobie 40. rocznicę śmierci naszej 
Kochanej Mamusi

śp. ANNY JURZYKOWSKIEJ
zaś 23 października 2022 minęła 30. rocznica śmierci naszej Drogiej Babci

śp. HILDEGARDY POLAK
Dnia 11 kwietnia 2022 minęła 60. rocznica śmierci naszego Drogiego 
Dziadka

śp. WILHELMA POLAKA
Z szacunkiem i miłością wspominają Renata i Krystyna z rodzinami.
� GŁ-694

Dnia 23 listopada minęła pierwsza rocznica, kiedy odeszła od nas na zawsze

śp. DOROTA DOLEŽAL
z domu Bobek

Z miłością wspominają najbliżsi.� GŁ-663

Dnia 29 listopada 2022 minie 10. rocznica śmierci Ukochanej

śp. HELENY RASZKI
O chwilę wspomnień prosi najbliższa rodzina.� GŁ-700

Kto kochał, nie zapomni,
kto znał, niechaj wspomni.

Dnia 24 listopada minęła 5. rocznica śmierci naszej 
Ukochanej Mamusi, Babci, Prababci, Siostry i Cioci

śp. WŁADYSŁAWY FOJCIKOWEJ
z Łyżbic

Tych, którzy Ją znali, prosimy o chwilę wspomnień. 
Z miłością i szacunkiem najbliższa rodzina.� GŁ-690

Kto w sercach żyje tych, 
których opuścił, ten nie odszedł.

Dnia 24 listopada 2022 minie dwunasta rocznica śmier-
ci naszego Drogiego

śp. ERICHA ZEMENE
z Oldrzychowic

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.
� GŁ-702

Cóż zostało nam dzisiaj?         
Wspomnienia... ten czas, te chwile. 
To dużo, czy może niewiele... aż tyle, czy tylko tyle?

80 lat temu, 26 listopada 1942, urodził się w Suchej Gór-
nej nasz Najdroższy

śp. inż. EDWARD POLOK
Od czterech lat nie ma Go już z nami, ale wspomnie-
nia i pamięć o Nim choć na chwilę pomagają wypeł-
nić pustkę, jaką swoim odejściem zostawił w naszym 
domu i naszych sercach. 

Krysia, Joasia, Andrzej.
� GŁ-706

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
� � � � � � ks.�J.�Twardowski

27 listopada 2022 minie 10. rocznica 
śmierci naszej Kochanej 

śp.  BARBARY ŻYŁOWEJ
z kolei 7 stycznia 2023 przypomnimy 
sobie drugą rocznicę zgonu  nasze-
go Kochanego 

śp. ROMANA ŻYŁY
z Czeskiego Cieszyna-Mistrzowic,
dawniej z Karwiny-Nowego Miasta

O chwilę wspomnień prosi córka wraz z rodziną. � GŁ-712

Kto w sercach żyje tych, 
których opuścił, ten nie odszedł…

Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy krewnych, 
przyjaciół i znajomych, że dnia 18 listopada 2022 po 
długiej i ciężkiej chorobie w wieku 80 lat zmarł nasz 
Najukochańszy Mąż, Ojciec, Dziadek, Teść, Brat, 
Szwagier, Wujek i Kuzyn

śp. JIŘÍ KAŇA
z Suchej Górnej

Ostatnie pożegnanie Zmarłego odbędzie się w piątek dnia 25 listopada 
2022 o godz. 14.30 w sali obrzędów pogrzebowych w Suchej Górnej.

W smutku pogrążona rodzina.� GŁ-696

Nie muszym was pytać, byście przeboczyli,
proste były może życiowe chodniczki,
z Wami żyłech, coście sprawiedliwie żyli,
i z Wami śpiwołech te nasze pieśniczki.

� Władysław�Młynek

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 23 listopa-
da 2022 zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 87 lat nasz 
Kochany Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Szwagier, 
Kuzyn, Wujek i Krewny

śp. JAROSŁAW KORNAS
z Orłowej-Lutyni

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w poniedziałek 28 listopada 
o godz. 15.00 w sali obrzędów pogrzebowych w Orłowej-Zimnym Dole.

W smutku pogrążona rodzina.  GŁ-714

Los zabiera nam bliskich,
ale nie zabiera wspomnień i miłości…

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 22 li-
stopada 2022 zmarł w wieku 86 lat nasz Kochany

śp. KAROL PYSZKO
z Czeskiego Cieszyna

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w ponie-
działek 28 listopada 2022 o godz. 14.00 w kościele 
ewangelickim w Oldrzychowicach.

W smutku pogrążona rodzina.� GŁ-708

Ze szczerym i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci nasze-
go długoletniego chórzysty i członka MK PZKO w Orłowej-Lutyni

śp. JAROSŁAWA KORNASA
Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim składają członkowie chóru „Za-
olzie” oraz zarząd MK PZKO w Orłowej-Lutyni.� RK-088

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia rodzinie i wszystkim bli-
skim z powodu zgonu 

śp. JAROSŁAWA KORNASA 
składają pracownicy Szkoły i Przedszkola w Orłowej.� GŁ-711

Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym z powodu śmierci 

śp. OTTO SANTARIUSA 
składają przyjaciele Zmarłego ze Stowarzyszenia OLZA PRO.� GŁ-709

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

PIĄTEK 25 LISTOPADA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 10.05 13. komnata Kamili Nývl-
towej 10.35 Parówka 10.45 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Sama w domu 14.00 Na 
tropie 14.35 Reporterzy TVC 15.20 
Podróżomania 15.50 Uśmiechy Gu-
stava Nezvala 16.35 Łopatologicznie 
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Z zapachem tradycji 
18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.10 3 plus 1 z Miroslavem 
Donutilem 21.30 Wszystko-party 
22.25 Z archiwum Sherlocka Holme-
sa (s.) 0.15 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Bedeker 8.55 
Sudan 9.50 Jak fabryki zmieniły 
świat 10.45 Z wichrem kopyt 11.40 
Królestwo natury 12.05 Piękne duń-
skie pustkowia 13.00 Na pustkowia! 
13.10 Psie historie 14.15 GEN – Gale-
ria elity narodu 14.30 Życie za żela-
zną kurtyną 15.25 Brytyjska twierdza 
przeciw Hitlerowi 16.15 Duże maszy-
ny 17.00 Na grzyby 17.25 Uttarak-
hand, źródło Gangesu 18.20 Podróż 
po Bali 18.50 Historia czeskiej żyw-
ności 19.15 Świadkowie czasu 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Ojciec chrzestny (film) 23.00 
Ucieczka gangstera (film) 1.05 Jak się 
troszczyć o duszę. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.45 Nie martw się o mnie (s.) 
10.55 Pościg 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Ubezpieczalnia Szczę-
ście (s.) 13.40 Dr House (s.) 15.40 
Zamieńmy się żonami 16.57 Popo-
łudniowe wiadomości 17.25 Pościg 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 LOVEnie (film) 
22.40 Olimp w ogniu (film) 0.55 Noc 
filmowych nadziei. 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Zoo (s.) 10.30 
Strażnik Teksasu (s.) 11.30 Rizzoli & 
Isles (s.) 12.30 Komisarz Rex (s.) 13.35 
Agenci NCIS (s.) 14.40 Tak jest, szefie 
15.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Kochamy Cze-
chy 23.55 Jak to było, szefie? 0.25 Po-
licja w akcji. 

SOBOTA 26 LISTOPADA 

TVC 1 
6.00 Pieczenie na niedzielę 6.35 Ło-
patologicznie 7.30 Dom na końcu 
miasta 8.20 Królestwo drzew (bajka) 
9.05 Uśmiechy Olgi Scheinpflugowej 
9.45 Wędrówki po Czechach przy-
szłości 10.15 Dookoła świata w 80 
dni (s.) 11.05 Wszystko-party 12.00 
Z metropolii, Tydzień w regionach 
12.25 Nasze hobby 13.00 Wiadomo-
ści 13.05 Królewny nie zawsze chcą 
wychodzić za mąż (bajka) 13.55 Pa-
canów (bajka) 15.00 Klasowy ideał 
(film) 16.25 Hercule Poirot (s.) 17.55 
Cudowne zioła 18.25 Chłopaki w akcji 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Cuda natury 21.25 Kon-
cert dla Marty 22.55 Maigret i śluza 
wodna (film) 0.25 Miejsce zbrodni – 
Drezno (s.). 
TVC 2 
6.00 Świat zwierząt 6.50 Sto cudów 
świata 7.50 Na rowerze 8.00 Z ku-
charzem dookoła świata 8.55 Manu 

i Matěj podróżują do Apulii 9.25 Mój 
ojciec Josef Zeman 10.20 Lotnicze 
katastrofy 11.05 Auto Moto Świat 
11.35 Magiczne otchłanie 12.00 Ba-
bel 12.30 Ta chwila 12.55 10 błędów 
13.45 Piękny listopad (film) 15.15 Ka-
mera w podróży 16.10 Podróż po Bali 
16.40 Dzika strona Tajlandii 17.30 
Cudowna planeta 18.25 Tajemnice 
zwierzęcych watah 19.20 Na grzyby 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Ludzie honoru (film) 
22.20 Elita zabójców (film) 0.15 Pan 
Jones (film). 
NOVA 
6.10 Tom & Jerry Show (s. anim.) 7.05 
Scooby-Doo: Brygada detektywów (s. 
anim.) 7.55 Weekendowe Śniadanie 
12.25 MasterChef Czechy 13.50 Po-
radnik domowy 15.00 Dziewczyna z 
Jersey (film) 17.10 Łowca i Królowa 
Lodu (film) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Jurassic World: Upa-
dłe królestwo (film) 22.50 World War 
Z (film) 1.10 Łowca i Królowa Lodu 
(film). 
PRIMA 
6.45 M.A.S.H. (s.) 8.25 Blondynka, 
Złota Rączka i Kiler 8.55 Autosa-
lon.tv 10.15 Czechy i Słowacja mają 
talent 13.00 Lato w górach (film) 
15.05 Diagnoza śmierci (film) 17.00 
Ciocia (film) 18.55 Wiadomości, po-
goda 19.55 Showtime 20.15 Czechy 
i Słowacja mają talent 23.00 Mrocz-
ny Kraj (s.) 0.20 Niewidzialny wróg 
(film). 

NIEDZIELA 27 LISTOPADA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Klasowy ideał (film) 7.50 Blondynka 
(film) 8.05 Pieczenie na niedzielę 8.45 
Łopatologicznie 9.40 Kalendarium 
9.55 Kamera na szlaku 10.25 Obiek-
tyw 10.55 F.L. Věk (s.) 12.00 Pytania 
Vaclava Moravca 13.00 Wiadomości 
13.05 Bajka o wierności (bajka) 14.15 
Wesoła bajka (bajka) 15.00 Najlep-
szy biznes w moim życiu (film) 16.30 
Dylematy kucharza Svatopluka (s.) 
17.30 Koncerty Adwentowe Czeskiej 
Telewizji 18.25 Zielnik 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Sprawa dla narciarza (film) 21.25 168 
godzin 21.55 Skarb bizantyjskiego 
kupca (film) 23.35 Sprawy detektywa 
Murdocha (s.) 0.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
6.00 Ślady, fakty, tajemnice 6.25 
Wynalazki Leonarda da Vinci 7.20 
Watykańskie tajemnice 8.15 Czecho-
słowacki tygodnik filmowy 8.30 Po-
szukiwania utraconego czasu 8.50 
Brytyjska twierdza przeciw Hitlero-
wi 9.40 Miejsca pielgrzymek 10.00 
Transmisja mszy adwentowej 11.10 
Śląskie wędrówki Ilji Hurníka 11.40 
Nie poddawaj się plus 12.05 Nie pod-
dawaj się 12.35 Przez ucho igielne 
13.00 Słowo na niedzielę 13.05 Ma-
gazyn chrześcijański 13.35 Magazyn 
religijny 14.00 Historie czeskiej żyw-
ności 14.20 Na pływalni z J. Stivínem 
14.50 Starożytne rzesze 15.40 Awan-
turnik 16.10 Piękne duńskie pustko-
wia 17.05 Definitywne starcie Judei z 
Rzymem 18.00 Bedeker 18.25 Him-
bo, zagubieni w czasie 19.20 Cieka-
wostki z regionów 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym (film) 20.00 
Silverado (film) 22.15 Rok smoka 
(film) 0.30 Życie i losy Czarnej Księgi. 
NOVA 
6.05 Tom & Jerry Show (s. anim.) 
7.05 Scooby-Doo: Brygada detek-

tywów (s. anim.) 7.55 Weekendowe 
Śniadanie 11.50 MasterChef Czechy 
13.15 Pół domu bez narzeczonego 
(film) 15.00 Tarapaty taty (film) 17.15 
Mężczyzna idealny (film) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Policja 
Modrava (s.) 21.35 Policja kryminal-
na Anděl (s.) 22.55 Odpryski 23.25 
Mroczna dzielnica (film) 1.30 Dr Ho-
use (s.). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek – podróż dookoła 
świata (s. anim.) 6.30 M.A.S.H. (s.) 
9.15 Prima świat 9.50 Prima Czechy 
10.15 Jak to było, szefie? 11.00 Pro-
gram dyskusyjny 11.50 Poradnik do-
mowy 12.45 Poradnik Pepy Libickie-
go 13.10 Poradnik Ládi Hruški 14.05 
Czarne wdowy (s.) 15.20 Mroczny 
Kraj (s.) 16.45 Špindl (film) 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showti-
me 20.15 Serce na dłoni (film) 22.25 
Diagnoza śmierci (film) 0.20 Co kryje 
prawda (film). 

PONIEDZIAŁEK 28 LISTOPADA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Dookoła świata 
w 80 dni (s.) 9.45 Kufer 10.00 168 
godzin 10.40 Hercule Piorot (s.) 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Skarb bizantyjskiego kup-
ca (film) 15.40 O krok od nieba (s.) 
16.40 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.15 Sprawy 
I wydziału (s.) 21.25 Reporterzy 
TVC 22.10 Legendy kryminalistyki 
22.40 Miejsce zbrodni – Berlin (s.) 
0.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kalabria 9.25 
Dzika strona Tajlandii 10.10 Psie hi-
storie 11.05 Babel 11.35 Odkrywanie 
świata 12.30 Telewizyjny klub nie-
słyszących 12.55 Tajemnice zwierzę-
cych watah 13.50 Magazyn religijny 
14.15 Sudan 15.10 Jak się troszczyć o 
duszę 15.40 Przygody nauki i tech-
niki 16.10 Życie w gułagu 17.10 Lot-
nicze katastrofy 17.55 Manu i Matěj 
podróżują do Apulii 18.20 Jak fabry-
ki zmieniły świat 19.15 Na pustko-
wia! 19.25 Czechosłowacki tygodnik 
filmowy 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Starożytne 
rzesze 21.00 Rudolf Slánský 22.30 
Tajemnica Santa Vittoria (film) 0.50 
Babel. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.35 Ulica 
(s.) 9.40 Policja Modrava (s.) 10.55 
Pościg 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.25 Ubezpieczalnia Szczęście 
(s.) 13.35 Dr House (s.) 15.35 Zamień-
my się żonami 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Pościg 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Spece (s.) 22.30 CSI: Krymi-
nalne zagadki Las Vegas (s.) 23.30 Dr 
House (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.50 Poradnik do-
mowy 10.35 Strażnik Teksasu (s.) 
11.30 Rizzoli & Isles (s.) 12.30 Komi-
sarz Rex (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 
14.40 Tak jest, szefie 15.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Czarne wdowy (s.) 21.30 Dzień 
jak marzenie 22.45 Winogrodnicy (s.) 
0.00 Tak jest, szefie! 

� GŁ-087

MK PZKO w Skrzeczoniu zaprasza na Jarmark Świąteczny połączony z wystawą szopek 
bożonarodzeniowych, który odbędzie się w sobotę 3. 12. w godz. 9.00-18.00 w Domu 
PZKO. Do nabycia będą ozdoby i upominki bożonarodzeniowe, stroiki świąteczne, miód 
oraz produkty miodowe. Poczęstunek zapewniony – gorący barszczyk i bigos.

MK PZKO w Bystrzycy zaprasza w niedzielę 4 grudnia o godz. 16.00 
na tradycyjne Spotkanie przy Opłatku do Domu Polskiego. W tym 
roku w programie muzycznym wystąpią Władysław Czepiec i duet 
muzyczny Estera Witoszek i Jakub Barański.

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci.

� � � � � Wisława�Szymborska

Najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy w trudnych chwi-
lach dla pani Eugenii Kaňi z powodu śmierci

MĘŻA
składają dyrekcja oraz grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej i Przed-
szkola z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej.� GŁ-699

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Męża, Ojca i Dziadka 
śp. JIŘÍHO KAŇI 

składają dyrekcja oraz grono nauczycielskie PSP w Hawierzowie-Błędo-
wicach.� GŁ-707

Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby 
niech złagodzi prawda,
że nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich.

Pragniemy tą drogą wyrazić słowa szczerego współczucia dla pani Eu-
genii Kaňi w związku ze śmiercią Jej 

MĘŻA 
Zespoły MK PZKO w Suchej Górnej – „Chórek” oraz chór „Sucha”.�GŁ-710
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P O S T  S C R I P T U M 
UŚMIECHNIJ SIĘ WEHIKUŁ CZASU

  • Tym razem zapraszamy naszych czytelników do Karwiny. Archiwalna fotografia przedstawia dawny zamek w Solcy. 
Pochodzi ona z publikacji „Olza od źródła po ujście” wydawnictwa Region Silesia. 
Czekamy na współczesne ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. Fotografie 
prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

...tak jest

Tak było...

Rozwiązanie krzyżówki 
kombinowanej  
z 11 listopada: 
ŻYCIE�NIE�JEST�
ROMANSEM

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród�autorów�
poprawnych�

rozwiązań�zostanie�
rozlosowana�nagroda.�
Rozwiązania�prosimy�
wysyłać�na�e-mail:�info@
glos.live.�Termin�upływa�
w�środę�7 grudnia.�
Nagrodę�za�poprawne�
rozwiązanie�krzyżówki�
kombinowanej�z�11�
listopada�otrzymuje�     
Roman Ruśniok 
z Czeskiego Cieszyna.�
Autorem�dzisiejszego�
zadania�jest�Jan�
Kubiczek.
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15 16

Rozwiązaniem jest myśl autorstwa Stanisława 
Jerzego Leca, pseudonim literacki Stach,  polskiego 
poety, satyryka, aforysty i tłumacza literatury 
niemieckiej...

POZIOMO:
1. cesarz rzymski, następca Trajana (jego imię nosi mur 

biegnący w poprzek Wielkiej Brytanii)
2. Cd na tablicy Mendelejewa
3. ...ptasi, roślina lecznicza zwana też świńską trawą
4. Henrik..., (1828-1906), dramatopisarz norweski, autor 

„Nory” czy „Dzikiej Kaczki”

5. ...mate, napar z wysuszonych i zmielonych liści 
ostrokrzewu paragwajskiego

6. bandyta, opryszek, zbój, typ spod ciemnej gwiazdy
7. kraj zwany jest Państwem Środka
8. ROZWIĄZANIE DODATKOWE 
9. miasto nad Odrą znane z festiwali polskiej piosenki
10.  arabskie państwo ze stolicą w Maskacie lub lecznicza ro-

ślina
11.  Harold (1893-1971), amerykański aktor filmowy
12. inaczej strój, ciuchy, ubranie, garderoba
13.  nieprzetłumaczalne słowo, wyrażenie językowe
14.  ...milczą, dusza śpiewa – w operetkowej arii

15.  kraina historyczna znajdująca się głównie na Słowacji, 
granicząca z Podhalem i Spiszem

16. egipskie miasto z Wysoką Tamą na Nilu.

PIONOWO:
AGONIA, BAOBAB, BIELMO, DUNDEE,  EMIRAT, 
GRACJE, HUSYCI, IRONIA, IZYDOR, JAGODA, JELITO, 
KWARTA, MALIBU, NARZUT, PIORUN, STRYKI, 
WŁADZA, YAKUZA.

Wyrazy trudne lub mniej znane:  
ASUAN, IDIOM, LLOYD


