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Narty pod znakiem pandemii 
WYDARZENIE: Jedni już odliczają dni do rozpoczęcia sezonu, inni sprawdzają prognozy pogody, by ruszyć 
z naśnieżaniem. Ośrodki narciarskie w regionie mimo trudnej sytuacji covidowej zgłaszają gotowość do zimy. 
– Czekamy i liczymy, że będzie można jeździć – przyznaje Jiří Rucki z kompleksu Ski Mosty.

Łukasz Klimaniec

Ś
nieg na stokach już 
jest – wystarczy 
zerknąć w obraz z 
kamer zamontowa-
nych w ośrodkach 
narciarskich w Mo-
stach k. Jabłonko-

wa, Łomnej Dolnej czy Białej, by 
nacieszyć oko białym krajobrazem. 
Przygotowania do sezonu narciar-
skiego trwają, choć nikt nie jest w 
stanie przewidzieć, co przyniosą 
najbliższe tygodnie i czy COVID-19 
znów nie pokrzyżuje narciarzom 
planów.

– Nasz ośrodek przygotowuje 
się do sezonu niezależnie od sy-
tuacji pandemicznej. Przy sprzy-
jającej pogodzie znowu będziemy 
naśnieżać – informuje Petra Neu-
mannowa z ośrodka narciarskiego 
Ski Bila, gdzie inaugurację sezo-
nu zaplanowano już na sobotę 11 
grudnia. W tegorocznym sezonie 
zimowym w tej stacji zostanie 
uruchomiona po raz pierwszy 
szkółka narciarska Ski Bila Aca-
demy dla dzieci w wieku 4-6 lat. 
Póki co, nikt nie zakłada czarnego 
scenariusza, jaki miał miejsce rok 
temu. 

– Jesteśmy zmuszeni podejmo-
wać takie środki bezpieczeństwa, 
jakie w tej chwili nakazują nam 
władze, choć sytuacja ciągle się 
zmienia – przyznaje Petra Neu-
mannowa. Zaznacza, że zgodnie z 
obowiązującymi przepisami wy-
magana będzie dezynfekcja rąk, a 
przy zakupie biletu potwierdzenie 

o tym, że narciarz nie jest zakażo-
ny (m.in. certyfikat szczepienia, 
przebycie choroby). Narciarze ku-
pując bilet będą zobowiązani do 
przestrzegania tych przepisów 
przez cały czas korzystania z usług 
ośrodka, także w lokalach gastro-
nomicznych.

Na dobrą zimę i możliwość pro-
wadzenia działalności przez cały 
sezon bardzo liczą w ośrodku nar-
ciarskim Ski Mosty w Mostach k. 
Jabłonkowa.

– Mamy już wszystko przygoto-
wane do naśnieżania. Na weekend 

zapowiadają mrozy, więc jeśli tylko 
prognozy się sprawdzą, to ruszymy 
z naśnieżaniem. I zobaczymy, co 
z tego wyjdzie – mówi Jiří Rucki z 
kompleksu Ski Mosty. 

Przyznaje, że trochę śniegu już 
spadło (ok. 10 centymetrów), a 
maszyny są w gotowości, by przy-
gotować trasy i zgodnie z tradycją 
móc szusować już przez święta. O 
ile na przeszkodzie nie stanie pan-
demia. – Tak naprawdę nie wiemy, 
co będzie. Sytuacja może się zmie-
nić z dnia na dzień. Na razie nie 
ma informacji, żeby mieli zamknąć 

wyciągi, jak to zrobili w zeszłym 
sezonie. Czekamy i liczymy, że bę-
dzie można jeździć – zaznacza Jiří 
Rucki. 

Na inny aspekt przygotowań do 
sezonu w czasach pandemii wska-
zuje Marcel Bogocz z ośrodka nar-
ciarskiego Severka w Łomnej Dol-
nej. Przyznaje, że kłopotem jest 
mała ilość wody, jaka jest potrzeb-
na do naśnieżania, a niepewność 
dotycząca sezonu dużo kosztuje.

– Człowiek nie wie, czy ma na-
śnieżać, czy przestać. A przecież to 
są wydane pieniądze, których nikt 

nie zwróci. I nie są to małe kwoty, 
zwłaszcza, że ceny energii wzrosły 
o 80 procent – zauważa.

Nie jest w stanie precyzyjnie 
określić, kiedy ośrodek Severka 
uruchomi wyciągi. – To zależy od 
pogody – tłumaczy. – Jesteśmy 
przygotowani do rozpoczęcia se-
zonu, mamy za sobą wszystkie ko-
nieczne przeglądy. Ale nikt nie wie, 
czy na przykład nas nie zamkną, 
jak rok temu. Bylibyśmy zadowole-
ni, gdyby sezon doszedł do skutku 
i wszystko normalnie działało – 
podkreśla Marcel Bogocz. 

A jak po drugiej stronie granicy?
Oba ośrodki w Istebnej – Złoty Groń oraz Zagroń – są już w pełnej gotowości. – Narciarze z Zaolzia 
zawsze chętnie do nas przyjeżdżali, ale nie wiemy, jak to będzie teraz w związku z pandemią i prze-
kraczaniem granicy. Mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie i będą mogli u nas szusować 
– słyszymy w ośrodku Zagroń, gdzie już w przyszłym tygodniu planowane jest uruchomienie wycią-
gów. – Od tygodnia naśnieżamy stok, odkąd pojawiły się pierwsze mrozy. Obostrzenia? Na razie nie 
ma żadnych. Liczymy, że będziemy mogli działać na 100 procent – dodaje.
W ośrodku narciarskim Złoty Groń, gdzie od kilku dni trwa naśnieżanie, mają nadzieję rozpocząć 
sezon w drugi weekend grudnia. Tradycyjnie pierwszym ośrodkiem w Beskidach, który rozpoczyna 
sezon narciarski, jest kompleks Biały Krzyż w Szczyrku, gdzie już dziś, w piątek 3 grudnia, można 
szusować na wyciągu „Bartuś”.

• Jazda na nartach to prawdziwy relaks. 
Zdjęcie z Mostów koło Jabłonkowa. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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O
czywiście czułem niedosyt. Pewnie, jak wielu kibiców. 
Ale silniejsza była duma, że jak dla mnie polski piłkarz 
wygrał poniedziałkową galę „France Football”. Bo Leo 
Messi owszem, zwyciężył w plebiscycie i zdobył Złotą 
Piłkę, siódmą w swojej karierze. Ale to o Robercie Le-
wandowskim mówiło się najwięcej i najlepiej.

Fakt, że o tę prestiżową nagrodę dla napastnika reprezentacji Polski 
upomniał się nawet Messi, to najlepszy dowód na triumf Lewandow-
skiego, który podczas gali w paryskim Theatre du Chatelet kolejny 
raz pokazał klasę także poza boiskiem. Jego przemowa po odebraniu 
nagrody dla najlepszego napastnika 2021 roku, słowa o oddaniu sza-
cunku trenerowi i kolegom z drużyny, wsparciu ze strony bliskich i 
ich miłości, która czyni go lepszym, a także wybór tych bramek, które 
strzelał w meczach z udziałem kibiców (bo więź z fanami jest czymś 
niezwykłym) – to nie wizerunkowe zagranie, przynajmniej ja w to nie 
wierzę. Zatem czy można chcieć więcej powodów do dumy mając na 
uwadze 64 gole Lewandowskiego w 54 meczach klubowych i repre-
zentacyjnych, pobity przez niego strzelecki rekord Bundesligi Gerda 
Muellera (41 goli w sezonie) oraz regularne bardzo dobre występy?

Tylko dwa razy do tej pory polski piłkarz był na podium plebiscytu 
„France Football”. Ale czarujących na boisku Kazimierza Deyny i Zbi-
gniewa Bońka, którzy zajmowali trzecie miejsce w tym konkursie, z 
racji swojego wieku nie mogłem oglądać. Dorastając widziałem za to 
Romana Koseckiego, Jana Furtoka, Krzysztofa Warzychę, Piotra No-
waka, a później Wojciecha Kowalczyka, Andrzeja Juskowiaka, Ryszar-
da Stańka, Jacka Bąka, Piotra Świerczewskiego, Jacka Krzynówka... I 
mogłem tylko pomarzyć, że polski piłkarz osiągnie kiedyś poziom kla-
sy światowej, że usiądzie w pierwszym rzędzie obok innych sław, że 
dłużej niż jeden sezon będzie sprawiał radość kibicom, zachwycając 
przy tym piłkarskich ekspertów. 

Jestem wielkim fanem FC Barcelona, a Leo Messi to dla mnie naj-
lepszy piłkarz świata współczesnego futbolu. Ale nie tym razem. Sor-
ry, Leo. To jest czas Roberta Lewandowskiego!  

DZIŚ...

3
grudnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Franciszek, Ksawery
Wschód słońca: 7.23
Zachód słońca: 15.28
Do końca roku: 28 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień 
Majsterkowicza
Przysłowia: 
„Grudzień jak łagodny 
wszędzie, cała zima 
dzieckiem będzie”

JUTRO...

4
grudnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Barbara, Krystian
Wschód słońca: 7.25
Zachód słońca: 15.27
Do końca roku: 27 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Górnika
Przysłowia: 
Gdy w Barbarę pada – 
zima ostra się zapowiada”

POJUTRZE...

5
grudnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Kryspina, Saba
Wschód słońca: 7.26
Zachód słońca: 15.27
Do końca roku: 26 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza
Przysłowia:
„Piąty grudzień 
stycznia czyni znaki, 
szósty grudzień luty 
przepowiada, siódmy 
grudzień o marcu gada”

ZDANIEM... Łukasza Klimańca

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
W ramach rewitalizacji 
Dworcowej rozpoczęły 
się nasadzenia zieleni. Jak 
informują przedstawiciele 
miasta, w ciągu tej ulicy 
zostanie posadzonych 
ponad 70 drzew, 13 krze-
wów i blisko 5000 roślin. 
Do sadzenia zaprojektowa-
no między innymi szybko 
rosnące drzewa. Lipy sze-
rokolistne w poszerzonym 
pasie zieleni zastąpią 40 
topoli. Pojawią się także 
magnolia gwiaździsta, grab 
pospolity, głóg jedno-
szyjkowy oraz świdośliwa 
gładka. Nowa aleja zieleni 
zostanie uzupełniona ży-
wopłotem z cisu pospolite-
go. Wśród krzewów znajdą 
się suchodrzew chiński i 
śnieguliczka Chenaulta. 
Nasadzenia zieleni to część 
rewitalizacji ul. Dworcowej 
prowadzonej w ramach 
projektu „Szlakiem Cieszyń-
skiego Tramwaju – rozwój 
transgranicznej turystyki”, 
jaki Czeski Cieszyn realizuje 
wspólnie z Cieszynem. (klm)

KARWINA
Wydział Usług Komunal-
nych we współpracy z 

auto-
ryzo-
waną firmą 
EKO-KOM przy-
gotował kalendarz 
sortowania i odbioru 
odpadów na 2022 
rok. Można go ode-
brać od 13 grudnia do 
wyczerpania zapasów. 
Nowe wydawnictwo 
zostało poszerzone o 
informacje dotyczące 
zbiórki odpadów komu-
nalnych i bioodpadów 
według poszczególnych 
ulic i dzielnic miasta. Wy-
dawnictwo można ode-
brać w budynku C Urzędu 
Miejskiego w Karwinie, 
biurze nr 62 na pierwszym 
piętrze budynku B magi-
stratu, a także w Centrum 
Informacji Miejskiej i filii 
Biblioteki Regionalnej w 
Karwinie.
 (klm)

OSTRAWA
Pod koniec listopada 
ukazał się 35. tom an-
tologii ostrawskiej. Pu-
blikacja zawiera dziesięć 
artykułów napisanych 
przez znanych history-
ków, którzy do historii 

miasta podeszli z różnych 
perspektyw. Przykładowo 
prof. Pavel Kladiwa z Uni-
wersytetu Ostrawskiego 
opisał, jak na przyjmo-
wanie dzieci do szkół 
wpłynęła walka narodowa 
na początku XX wieku, 
ostrawski archiwista 
Radoslav Daněk zajął się 
tematem modernizacji i 
profesjonalizacją miejskiej 
administracji tworzonej w 
latach 1864-1948, a On-
dřej Štarman opracował 
historię zapomnianego 
obszaru tzw. nowej aglo-
meracji huty witkowickiej. 
Publikacja jest dostępna 
od grudnia w wybranych 
księgarniach, ostrawskich 
centrach informacyjnych 
oraz w Archiwum Miasta 
Ostrawy. Kosztuje 396 
koron. (klm)

KRESKĄ MALOWANE

KARWINA

GŁ-720

Olaf Scholz, 
przyszły kanclerz Niemiec, który wezwał do 
„ponadpartyjnej inicjatywy Bundestagu”

CYTAT NA DZIŚ

•••

Ważne jest, abyśmy ustanowili 

powszechny obowiązek szczepień CZESKI CIESZYN

Foto: Master Design

OSTRAWA

Karę dożywotniego 
więzienia wymierzył 
55-letniemu Zdeňkowi 
Konopce z Bogumina 
Sąd Okręgowy 
w Ostrawie. Mężczyzna 
ma na sumieniu śmierć 
wielu osób.

Janusz Bittmar

O
dpowiadał on 
przed sądem za 
to, że w sierpniu 
minionego roku 
umyślnie podpalił 
benzyną miesz-
kanie w jednym z 

wieżowców w Boguminie, powodu-
jąc tragedię niebywałych rozmiarów. 
W mieszkaniu odbywała się w tym 
czasie uroczystość rodzinna, w któ-
rej brali udział m.in. eksmałżonka 
oskarżonego, a także jego syn i wnuk. 
Na skutek pożaru śmierć poniosło 11 
osób. Pięcioro z nich próbowało rato-
wać się, skacząc z okna na jedenastym 
piętrze. Niestety szanse na przeżycie 
okazały się zerowe. 

Skazany Konopka w trakcie procesu 
prawie wcale się nie odzywał. Nie wy-
raził też skruchy ani litości, choć jego 
obrońca twierdzi, że mężczyzna swego 
czynu żałował. Motywem miał być fakt, 

Dożywocie dla podpalacza

że wcześniej opuściła go żona. W 
chwili popełniania przestępstwa Ko-
nopka był pod wpływem alkoholu, 

kiedy zatrzymała go policja, w krwi 
miał 1,9 promila. Wyrok dożywotnie-
go więzienia jest prawomocny. 

klimaniec@glos.live

• Zdeněk Konopka w asyście służby mundurowej przed rozprawą w sądzie. 
Fot. Policie RC

• Ostatnie opady śniegu napawają optymizmem. Jak to bywa w zimie, kie-
rowcy zawsze mogą liczyć na solidną poranną rozgrzewkę. Należy pamiętać o 
tym, by wcześniej wyjść z domu, aby zmieść śnieg. Nie zapominajmy również 
o dachu! Nie jesteśmy bowiem sami na drodze. 
A z innej beczki – niektórzy porównują zdjęcia z zeszłego roku i twierdzą, że 
śniegu o tej samej porze było wtedy więcej. Co na to nasi Czytelnicy?  (endy)
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Rys. JAKUB MRÓZEK

Sala na bale i wesela

Takiej sali każdy bę-
dzie im chyba za-
zdrościć. W tym ty-
godniu zakończył się 

kolejny etap remontu Domu 
PZKO w Lesznej Dolnej. Tym 
razem dotyczył jego najwięk-
szego pomieszczenia – głów-
nej sali ze sceną.

– Po tradycyjnym Przeglą-
dzie Kapel Ludowych, który 
zorganizowaliśmy pod ko-
niec sierpnia, prace ruszyły 
pełną parą. Rozbiórkę prze-
prowadziliśmy własnym 
sumptem, natomiast do prac 
budowlanych i elektroinsta-
lacyjnych zatrudniliśmy dwie 
firmy – przybliża skarbnik 
MK PZKO w Lesznej Dolnej, 
Wiesław Wania. W ciągu za-
ledwie trzech miesięcy sala 
zmieniła się nie do poznania. 
Sufit został całkowicie wyre-
montowany, a przestrzeń nad 
nim docieplona, położone zostały 
nowe kasetony oraz zawieszone 
nowe oświetlenie. Kompletną me-
tamorfozę przeszła również przed-
nia ściana sceny. Dotychczasową 
drewnianą konstrukcję zastąpiły 
panele gipsowe, a wraz z kurtyną 
został zamontowany elektryczny 
mechanizm sterowania. Natomiast 
to, czego nie widać gołym okiem, 
to nowe instalacje elektryczne i 
akustyczne. 

Remont sali jest efektem szer-
szego projektu, które Koło PZKO 
w Lesznej Dolnej złożyło w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych 
RP w konkursie „Współpraca z 
Polonią i Polakami za granicą – 
infrastruktura polonijna w latach 
2020-2023” za pośrednictwem 
Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”. – W 2019 i 2020 roku 
dzięki uzyskanym środkom udało 
nam się wyremontować kuchnię, 

klatkę schodową, hol i toalety. W 
kolejnych dwóch latach czeka nas 
jeszcze modernizacja trzech po-
kojów gościnnych na piętrze oraz 
położenie nowej elewacji – infor-
muje Wania, dodając, że wcześniej 
PZKO-owcy z własnych środków 
wymienili już okna oraz przepro-
wadzili remont kotłowni i ogrze-
wania. 

Dla liczącego ok. 200 członków 
MK PZKO w Lesznej Dolnej wła-
sna siedziba z dużą salą to wręcz 
konieczność. – Odbywają się tutaj 
różne imprezy, nie tylko naszego 
koła. Organizujemy Przeglądy Ka-
pel Ludowych, imprezy dla dzieci i 
młodzieży „Z książką pod podusz-

ką” i „Labirynt”, wielopokoleniowe 
bale karnawałowe, wystawy, zapra-
szamy do nas amatorskie zespoły 
teatralne. Nasze pomieszczenia 
wynajmujemy też innym organi-
zacjom. Mamy nadzieję, że do wy-
remontowanej sali wrócą również 
wesela oraz większe imprezy ro-
dzinne. Pomieści ona 120 osób i jest 
jeszcze miejsce na taniec – przeko-
nuje wiceprezes Marek Bartnicki. 

Najbliższa impreza, która ma się 
odbyć w sali Domu PZKO w Lesznej 
Dolnej, to 18 bm. „wstążkówka” jed-
nej z klas maturalnych Polskiego 
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. 
W nowym roku zaplanowano zaś 
tutaj już kilka balów. (sch)

• Przed zakończeniem projektu. Jeszcze trzeba zdjąć folie i posprzątać. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

1500
zawodników wystartowało w tegorocznej Krzyżówkowej Lidze Seniorów wo-
jewództwa morawsko-śląskiego. Rozgrywki trwały od kwietnia do listopada. 
Uczestnicy rozwiązywali krzyżówki w domach i klubach seniorów, mogli się także 
rejestrować w bibliotekach oraz miejskich centrach informacji, gdzie odbierali co 
tydzień nową krzyżówkę. Już tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyła 
się Liga w Hawierzowie, Boguminie i Karwinie, po raz pierwszy zgłosili się w tym 
roku seniorzy z Jabłonkowa, Frensztatu czy Studenki.  (dc)

Jak Feniks z popiołów

Wiele wskazuje na to, że 
jak Feniks z popiołów 
odrodzi się dawna 
chluba Ostrawy, słyn-

ny Dom Mody Ostravica-Textilia. 
Obiekt popadający w ruinę wresz-

cie doczeka się rzetelnej renowacji. 
Termin dokończenia prac przewi-
dziano na rok 2023. Po liftingu, któ-
rego efekt można już z wyprzedze-
niem podziwiać na komputerowej 
wizualizacji, powstanie nowocze-
sna strefa przeznaczona na szeroki 
wachlarz inicjatyw – od gastrono-
mii (kawiarnia, restauracja) po klub 
muzyczny czy ośrodek kreatywne-
go przemysłu.  (jb)

Czarna seria w hucie

Po wycieku gazu w Hucie 
Trzynieckiej (23. 11.) w 
czwartek miało miej-
sce kolejne zdarzenie. 

Nad ranem doszło do pożaru 
nagrzewnicy wielkopiecowej. 
Na szczęście nikt nie ucierpiał. 
W akcji gaśniczej brała udział 
zakładowa jednostka straży po-
żarnej oraz strażacy z Trzyńca, 
którzy w ciągu kilkudziesięciu 
minut ugasili pożar nagrzewnicy 
nr 42.

– Nagrzewnica została wyłączona 
z użytku a jej osłona była w ciągu 

dnia schładzana przez strażaków – 
poinformowała rzeczniczka huty, 
Petra Mackowa-Juráskowa. Nieste-
ty urządzenie zostało zniszczone 
przez ogień i nie nadaje się do po-

nownego uruchomienia. – Cały sys-
tem tej nagrzewnicy w najbliższym 
czasie będzie poddany naprawie 
– dodała w rozmowie z „Głosem” 
rzeczniczka.  (szb)

• Huta Trzyniecka. 
Fot. SZYMON BRANDYS
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Danuta Chlup

S
potkanie w Domu Pol-
skim było podsumowa-
niem pierwszego dwu-
dziestolecia wielkiej 
przygody, którą sześciu 
kolegów rozpoczęło w 
wieku dwudziestu lat. 

Dziś mają już żony, dzieci, a za sobą 
wiele lat pracy zawodowej, ale przyzna-
ją, że jeśli chodzi o miłość do gór, nadal 
są tymi samymi chłopakami jak przed 
laty. 

O poszczególnych wyprawach opo-
wiadał z humorem „szef” grupy Roman 
Janusz. Poniżej najciekawsze wspo-
mnienia. 

Rumunia 2001 –  
początek przygody 
Pamiętam ten dzień, jakby to było 
wczoraj, kiedy rozpoczynaliśmy naszą 
pierwszą wyprawę. Mieliśmy wówczas 
dwadzieścia lat, a w tamtych 
czasach, stosunkowo niedługo 
po 1989 roku, podróż do kraju 
band rozbójników, szalonych 
wampirów i Cyganów była 
w oczach naszych rodziców 
prawdziwym szaleństwem. 
Powiedzieliśmy im zatem, że 
jedziemy w Alpy. O prawdzi-
wym celu naszej podróży do-
wiedział się mój ojciec w mo-
mencie, kiedy nas odwoził 
samochodem na dworzec. 

Naszą pierwszą wyprawę 
realizowaliśmy z napiętym 
budżetem studenckim. 
Przekonaliśmy się, że po-
trafimy żyć skromniej od 
najbiedniejszego Rumuna. 
Wyruszyliśmy w Góry Fo-
garaskie, czyli wietrzne. I 
faktycznie, wiatry nam dokuczały, ale 
bardziej te wewnętrzne niż zewnętrz-
ne. Było to najprawdopodobniej zwią-

zane z naszym bardzo oszczędnym 
jadłospisem, który ograniczał się do 
jednej „tatranki” dziennie na obiad. 
Ale daliśmy radę. Rumunia zostanie 
dla nas na zawsze naszą pierwszą, nie-
zapomnianą przygodą. 

Kaukaz 2002 –  
pierwsze wielkie zwycięstwo 
To była pierwsza podróż na wschód. 
Naszym celem stał się majestatyczny 
Kaukaz, a jeżeli Kaukaz, to dlaczego 
nie miałby to być jego najwyższy szczyt 
Elbrus, wznoszący się na wysokości 
5642 m n.p.m.? Wszystko tu było „bol-
szoje” – góry, lodowce, widoki, a przede 
wszystkim nasze plany i chęć podboju. 
W wieku 21 lat mało kto posiada taką 
cechę, jaką jest cierpliwość. Po przeby-
ciu jednego wyższego siodła doszliśmy 
do wniosku, że jesteśmy zaaklimatyzo-

Dwadzieścia lat w górach 
Grupa turystyczna „Gorole” z Karwiny rozpoczęła w tym roku trzecią dekadę wypraw w góry. W ubiegłą sobotę 
w Domu Polskim PZKO w Karwinie-Frysztacie członkowie ekipy przedstawili prawie dwugodzinny film pt. 
„GOROLE. Piyrszych 20”, składający się z setek fotografii oraz filmowych sekwencji.

wani i przygotowa-
ni, i zaczęliśmy zdobywać Elbrus. 
Skończyło się wymiotami i biegunka-
mi, zeszła nam skóra z połowy twarzy 
– wszystko dlatego, że zbytnio nam się 
spieszyło. Niemniej w końcu weszliśmy 
na górę. To było nasze pierwsze wielkie 
zwycięstwo. 

Ałtaj 2003 i 2012 – 
najpiękniejsze góry Syberii 
Ekspedycja Ałtaj 2003 na zawsze zmie-
niła nasze zdanie na temat względno-
ści czasu i kultury podróżowania. Ktoś 
z nas wymyślił, że pod Ałtaj dojedzie-
my pociągiem – i to nie byle jakim, tyl-
ko legendarną Koleją Transsyberyjską. 
Podróż w jednym kierunku trwała pięć 
dni. Nocowaliśmy w jednej sypialni z 
75 podróżnikami. Jako goście z „dale-
kiej Czechosłowacji” byliśmy gościnnie 
przyjmowani przy każdym stoliku. W 
centralnym jego miejscu stała zawsze 
butelka i to nie jedna. 

Góry Ałtaj są piękne o każdej porze 
roku, ale jesienią najpiękniejsze. Na 
dodatek są to góry dzikie, bez turystów. 
Oczarowały nas swym pięknem do tego 
stopnia, że musieliśmy tam wrócić.

Norwegia 2004 –  
kraj fiordów i truskawek 
To była dla nas bardzo nietypowa wy-
prawa. Dlaczego wybraliśmy ten kraj? 
Motywacją była, oczywiście, piękna 
przyroda północy, ale także chęć za-
robienia paru koron, które podrepe-

rowałyby nasze skromne studenckie 
budżety. Norweskie scenerie są tak 
magiczne, że wyglądają jak kiczowate 
wioski potiomkinowskie, wybudowane 
ręką Najwyższego. Zdarza się, że tuż za 
supermarketem spada z góry pięćdzie-
sięciometrowy wodospad, a na dachach 
domów są takie trawniki, jakich u nas 
nie ma nawet na polu golfowym. Fiordy 
lśnią takimi kolorami, że człowiek musi 
do nich wskoczyć, aby się przekonać, że 
to nie obrazek. 

A jak w Norwegii najlepiej zarobić? 
Oczywiście przy zbiorze truskawek. 
Ten skandynawski kraj słynie, o dziwo, 
z ich uprawy. Zatem również „Gorole” 
zaczęli, u boku polskich lekarzy i inży-
nierów, zarabiać zbieraniem truskawek 
na lepsze życie. 

Kirgistan 2005 i 2019 – 
ziemia rekordów 
W kraju niebosiężnych gór i mknących 
stad dzikich koni przeżyliśmy najdłuż-
sze ekspedycje w naszej historii – trwa-
jące niemalże przez dwa miesiące. Łań-
cuch górski Tienszan, czyli niebiańskie 
góry, ukrywa to najlepsze, co można w 
tych szóstych najwyższych górach świa-
ta zobaczyć. Już godzinę odległości od 
stolicy Biszkeku roztaczają się piękne 
widoki: pokryte lodowcami czteroty-
sięczniki, zielone łąki usiane kwiatami. 
Obie ekspedycje pełne były rekordów. 
Wybiorę te najważniejsze: najwięcej 
zdobytych czterotysięczników w naj-
krótszym czasie (cztery w ciągu pięciu 
dni), najwięcej wypitego kumysu w naj-
krótszym czasie (kumys to kwaszony, 
lekko alkoholowy napój z mleka klaczy) 

i z tym związany najdłuższy pobyt w 
latrynie. Były to wyprawy z największą 
liczbą godzin spędzonych w źródłach 
termalnych i największą liczbą dni spę-
dzonych na leniuchowaniu nad morzem 
w kraju, który żadnego morza nie ma. 
Mowa o słynnym jeziorze wysokogór-
skim Issyk-Kul, którego tafla lśni na wy-
sokości 1600 metrów, czyli naszej Śnież-
ki. To jezioro jest prawdziwym ukrytym 
skarbem. 

Peru 2017 –  
na półkuli południowej 
Godna podziwu kultura Inków zrobiła 
na nas ogromne wrażenie. „Pępek świa-
ta” Cuzco i inne zabytkowe miejsca za-
skakują genialnością i doskonałością. 
Zabytki te mają jedną wspólną cechę 
– do wszystkich tych twierdz, miast, 
świątyń trzeba iść ostro pod górę, set-
kami schodów. Bolą kolana i głowa, bo 
na dodatek wszystkie leżą na wysokości 
co najmniej 3500 m n.p.m. 

Góry Peru są piękne, ale bardzo wy-
sokie. Przez kilka dni pod rząd nie ze-
szliśmy pod 4 tys. metrów, raczej zbli-
żaliśmy się do magicznej granicy 5 tys. 
Zeszliśmy do wioski, w której byliśmy 
pierwszymi turystami po stu latach. 
Nawet naukę w szkole z powodu nas 
przerwano. W miejscowości tej były tyl-
ko dwa samochody: jeden był zepsuty, 
kierowcę drugiego przez kilka dni po-
szukiwano. W końcu się pojawił i od-
wiózł nas do cywilizacji samochodem, 
który nie był zwykłą toyotą, jak mogło-
by się wydawać, ale wozem, w którym 
zmieści się sześciu „goroli” z olbrzymi-
mi plecakami plus kierowca.  

•••
W kraju niebosiężnych gór i mknących 

stad dzikich koni przeżyliśmy 
najdłuższe ekspedycje w naszej historii

Roman Janusz o Kirgistanie

• Peruańskie kobiety. 

• „Gorole” w Kirgistanie w 2019 roku. 

• Celem dwu wypraw był Tadżyki-

stan. Zdjęcia: ARC „Goroli”

• Nad jezioro Bajkał karwiniacy dotarli w 2008 roku.

Wdzięczność na pierwszym miejscu

Diakonia Śląska otrzyma-
ła w Pradze Nagrodę „Ď 
2020”, która jest podzię-
kowaniem dla mecena-

sów i dobroczyńców. Statuetka ze 
szlifowanego szkła wędruje teraz 
po poszczególnych oddziałach re-
gionalnych organizacji. W czwar-
tek dyrektorka Zuzana Filipkowa 
przekazała ją oddziałowi w Cze-
skim Cieszynie. 

Inicjatorem i autorem projektu 
„Ď” jest moderator i producent Ri-
chard Langer, partnerem Teatr Na-
rodowy w Pradze. Na Nowej Scenie 
TN odbyła się pod koniec paździer-
nika także tegoroczna gala wręcze-
nia statuetek. Każdy obdarowany 
może nominować do nagrody swo-
jego dobroczyńcę, osoby czy insty-
tucje, które go wspomagają. 

Dyrektorka Diakonii postano-
wiła wykorzystać nagrodę do po-

dziękowania za zaangażowanie 
pracownikom, wolontariuszom 
i mecenasom poszczególnych 
oddziałów regionalnych i dzia-
łających na ich terenie placówek 
opieki nad seniorami, osobami 
niepełnosprawnymi, bezdomnymi 
i innymi grupami osób wymagają-
cych wsparcia. Dlatego statuetka w 
kształcie niebieskiej kuli będzie co 
miesiąc przekazywana do innego 
regionu. Była już w beskidzkim, od 
wczoraj jest w czeskocieszyńskim. 
Organizacja składa się z siedmiu 
oddziałów regionalnych. 

– Nagroda „Ď” jest specyficznym 
wyróżnieniem, dlatego postanowi-
liśmy, że będziemy się nim dzielili. 
Jego wartość polega na tym, że jest 
nagrodą wdzięczności. Chciała-
bym przypomnieć, że w Diakonii 
Śląskiej od wielu lat kultywujemy 
wdzięczność, staramy się dzięko-

wać pracownikom, wolontariu-
szom, darczyńcom, mecenasom. 
Wdzięczność powinna być częścią 
składową naszej pracy i naszej 
kultury – mówiła Filipkowa, nim 
podczas czwartkowego spotkania 
przekazała nagrodę Dagmar By-
stroňowej, kierowniczce regionu 
czeskocieszyńskiego oraz ośrodka 
„Eden”. 

Przez cały grudzień można wes-
przeć Diakonię Śląską, kupując 
wyroby rękodzielnicze podopiecz-
nych jej placówek. Przedmioty 
dekoracyjne z  ceramiki, teksty-
liów, wikliny i innych materiałów, 
ozdoby na choinkę i życzenia świą-
teczne można nabywać do końca 
grudnia w Diakonijnym Ośrodku 
Edukacyjnym w Czeskim Cieszy-
nie (wejście od strony szkoły) w 
poniedziałki w godz. 8.00-12.00 i w 
środy w godz. 12.00-18.00.  (dc)

• Zuzana Filipkowa (z prawej) przekazuje statuetkę Dagmar Bystroňowej. 
Fot. DANUTA CHLUP

Pisał, szył, grał, a głównie bawił
Adam Wawrosz popularny był za życia, popularny został do dziś. Doskonałym dowodem na to było spotkanie 
zorganizowane z okazji 50. rocznicy jego śmierci. W środę w Bibliotece w Mostach koło Jabłonkowa prowadząca 
Jadwiga Onderek musiała dostawiać krzesła, bo tyle było chętnych.  

Beata Schönwald

P
ełne humoru gwa-
rowe sztuki Ada-
ma Wawrosza zna 
każdy przeciętny 
Zaolziak. Kim był 
tak naprawdę ich 
twórca, a w swo-

im czasie również reżyser, aktor i 
niestrudzony działacz społeczny, 
wiedzą tylko nieliczni. W środowe 
popołudnie przyszli o tym opowie-
dzieć. 

Pisał, co widział 
Michał Przywara, polonista i lite-
raturoznawca na Uniwersytecie 
Ostrawskim wygłosił niedawno 
wykład o Wawroszu na jednym 
ze spotkań Międzygeneracyjne-
go Uniwersytetu Regionalnego w 
Czeskim Cieszynie. W Mostach 
przytoczył niektóre jego wątki. 
Przybliżył historię tzw. nurtu ludo-
wego w literaturze Śląska Cieszyń-
skiego, którego przedstawicielem 
był m.in. również Adam Wawrosz, 
opowiedział o jego ciężkim życiu. 
Jako kilkulatek został osierocony 
i wychowywali go dziadkowie, za 
napisanie satyry szydzącej z Ad-
olfa Hitlera więziony był w obozie 
koncentracyjnym. – Dla literatury 

gwarowej typowe jest to, że opisuje 
świat miniony, czasy sielankowego 
dzieciństwa. Tymczasem Adam 
Wawrosz jest prawdopodobnie je-
dynym autorem gwarowym na tym 
terenie, który pokazuje rzeczywi-
stość mu daną – przemiany spo-
łeczne, przesiedlanie się ze wsi do 
miasta, które oznaczało nie tylko 
zmianę miejsca, ale też mentalno-
ści, obyczajów, a czasem także na-
rodowości. On doskonale to widział 
– wyjaśniał polonista. Wawrosz, 
chociaż jako wnikliwy obserwator 
czasów mu współczesnych potrafił 
bawić i śmieszyć, umiał też jednak 
uderzyć w sentymentalną strunę. 
Przykładem jest wiersz „Przy koło-
wrotku”, w którym wspomina swo-
ją „stareczkę” z Tyry.

»Wszyscy się śmiali  
i ja też«
W środę na spotkanie do biblioteki 
przyszli również ci, którzy pamię-
tają z autopsji Adama Wawrosza 
– koledzy, znajomi oraz najbliższa 
rodzina. Publicysta zaolziański Ka-
zimierz Jaworski po raz pierwszy 
zobaczył go na scenie zaraz po woj-
nie w gospodzie u Walesza w Koń-
skiej. – Pamiętam, że wszyscy się 
śmiali i ja też – wspominał. Z upły-

wem czasu poznali się bliżej. Łą-
czył ich teatr i pisanie. To właśnie 
Wawrosz zaproponował Jaworskie-
mu posadę redaktora w „Hutniku 
Trzynieckim”. Z tamtych czasów 
emerytowany już dziś dzienni-
karz zachował zapiski, w których 
nazwisko Wawrosza pojawiało się 
niejednokrotnie. W czasie imprezy 
przeczytał niektóre z nich. – Wa-
lerka, jego żona, była dyrektorką 
w polskim przedszkolu, dokąd ja 
prowadziłam swoje córki. Kiedy 

złamała nogę i długo nie wracała 
do pracy, poszłam odwiedzić ją ra-
zem z Elwirką. Adam Wawrosz był 
wtedy w domu i zaczął stroić różne 
miny – raz był czarodziejem, po-
tem z kolei czarownicą. To było coś 
niesamowitego, jak potrafił bawić 
ludzi – przekonywała uczestniczka 
spotkania Aurelia Fritsch.

Tato był wszechstronny 
Jednak te najcenniejsze wspo-
mnienia zachowała rodzina. Syn 
Stanisław Wawrosz opowiedział 
o tym, jak razem z tatą jeździł na 
przedstawienia od Bogumina po 
Mosty, a także o tym, że „co chwy-
cił do ręki, na tym potrafił zagrać”. 
To, że Adam Wawrosz był wszech-
stronny, potwierdziła również 
jego córka Urszula Czudek. To on 
nauczył ją wyszywać, kiedy była 
jeszcze mała. – Tato był krawcem, 
a ponieważ pracował w Teatrze La-
lek „Bajka”, szył również kukiełki. 
Akurat przygotowywano sztukę 
„Koziołek Fik Mik” i nie miał z cze-
go uszyć tytułowej kozy. Ja mia-
łam koszulę nocną, której materiał 
nadawał się do tego. Wtedy prze-
konał mnie, żebym użyczyła mu 
jej. Z upływem lat jestem dumna, 
że się zgodziłam, bo zdjęcie taty z 
kozą zachowało się do dziś – zazna-

czyła Urszula Czudek. Publiczność 
mogła obejrzeć go na jednym ze 
slajdów. 

O dziadku opowiadał również 
wnuk Marcin Czudek. – W domu 
wyrastaliśmy w atmosferze pa-
mięci o dziadku i jego twórczości. 
Recytowałem jego wiersze, grałem 
w jego sztukach. Dziedzictwem po 
dziadku jest to, że moją skrytą pa-
sją jest granie, występowanie na 
scenie. Dlatego kiedy wybierałem 
wyższą uczelnię, próbowałem rów-
nież szczęścia na praskim DAMU 
– przyznał wnuk Adama Wawro-
sza. Kiedy się urodził, jego sławny 
przodek nie żył już od 20 lat. 

W środę w Mostach przemówił 
również sam Adam Wawrosz. Nie 
osobiście, ale w swojej twórczo-
ści. Zaraz na początku wiersz „Bez 
tabaki” zarecytowała jego pra-
wnuczka Sara Czudek. Dwa utwo-
ry – satyrę na Hitlera oraz „Przy 
kołowrotku” przeczytał Michał 
Przywara podczas swojego wykła-
du. Gwoździem programu była zaś 
humoreska w wykonaniu Adriany 
Szolonej z sąsiedniego Bukowca. 
Opowiadała ona o Ignacu i Mag-
dzie Pympkach, którzy postanowili 
wyjechać na urlop do Bułgarii nad 
morze, a czwórkę dzieci zostawili 
pod opieką „starzików” na wsi. 

2013
rok został ogłoszony na Zaolziu Ro-
kiem Adama Wawrosza. 24 grudnia 
przypadała bowiem setna rocznica 
jego urodzin. Wówczas emerytowana 
nauczycielka mosteckiej podstawówki 
Lidia Kozera wysunęła propozycję 
założenia przy miejscowej bibliotece 
nieformalnego Klubu Adama Wawro-
sza. Działa on do dziś i ma na swoim 
koncie ok. 40 spotkań o charakterze 
literackim, wspomnieniowym, śpiewa-
czo-muzycznym czy podróżniczym. 

• Urszula Czudek, córka Adama Wawro-
sza (z lewej) i Jadwiga Onderek. 
Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

• Sara Czudek, prawnuczka. • Marcin Czudek, wnuk. • Stanisław Czudek, syn.
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Fot. ARC przedszkola

Fot. ARC szkoły

S T R E FA  M Ł O D Y C H

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.

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

Rozwiązania łamigłówek (wystarczy zdjęcie w formie elektronicznej) prosimy wysyłać na adres: danuta.chlup@glos.live, w terminie do 13 grudnia. Na jednego z autorów poprawnego rozwiąza-
nia czeka nagroda książkowa. 

Przedszkolaki 
lubią recytować 

N
a „Strzelnicę” 
w Czeskim 
Cieszynie zje-
chali mali re-
cytatorzy od 
Karwiny po 
Mosty koło 

Jabłonkowa. W środę 24 listopada 
Zarząd Główny Macierzy Szkolnej 
w RC zorganizował bowiem prze-
gląd recytatorski dla przedszkola-
ków. Na miejsce dotarła szesnastka 
uczestników. W przeglądzie wzięły 
udział dzieci z Gnojnika, Karwiny, 
Lutyni Dolnej, Suchej Górnej, Cier-
licka, Czeskiego Cieszyna-Sibicy, 
Oldrzychowic i Mostów koło Ja-
błonkowa.

– Jest to kameralne spotkanie, 
ale bardzo się cieszymy, że udało 
nam się je zorganizować. Dzieci 
mogą się pokazać, nabyć ogłady 
i spróbować sił w roli małego ak-
tora. Kiedyś to może nawet był 
konkurs, ale my robimy przegląd, 
by docenić, że dzieci w ogóle są w 
stanie opanować tekst i wystąpić 
przed widownią – powiedziała 
Elżbieta Štěrba-Molenda, wice-
prezes Macierzy Szkolnej. 

Na przeglądzie można było 
usłyszeć „Kaczkę dziwaczkę” 
Brzechwy, „Czekoladki dla są-

siadki” Gellner czy „Krótką roz-
prawę o metodzie” Kerna. 

Maja z przedszkola w Cierlic-
ku zdradziła nam, że wierszyka 
„Skakanka” nauczyła się dosyć 
szybko, zaś stopień trudności 
oceniła jako średni. Z kolei Zuzia 
z Klarką z przedszkola w Gnojni-
ku recytowały wierszyk o Misiu. 

Na zakończenie imprezy 
wszyscy uczestnicy wraz z 
klaunem-konferansjerem zro-
bili sobie pamiątkowe zdjęcie 
i każdy otrzymał nagrodę w 
postaci książki ufundowanej 
przez Konsulat Generalny RP w 
Ostrawie. 

 (aha)

• Mali recytatorzy w akcji. Fot. AGATA KOKOTEK

Misiowe święto 
Nauczycielki z 
Przedszkola Weso-
łych Przygód w Cze-
skim Cieszynie przy 
ul. Moskiewskiej 
przygotowały dla 
dzieci program oraz 
zabawy taneczne z 
okazji Dnia Pluszo-
wego Misia. Zagrały 
scenkę „Serduszko 
misia”, a następnie 
dzieci otrzymały 
od Misia Puchatka 
pierniczki. Później 
był taniec w parach z misiami. Każde dziecko miało przygotowaną 
maskę misia. Wszyscy świetnie się bawili przez całe przedpołudnie. 
 Barbara Czapowa

Wiersze na żywo i z ekranu
Trzydzieścioro uczestników znalazło 
się w finale I Szkolnego Konkursu Re-
cytatorskiego PSP w Suchej Górnej. 
Wyłonieni w eliminacjach klasowych 
najlepsi recytatorzy podzieleni zostali 
na pięć kategorii. Niestety, ze wzglę-
du na sytuację epidemiczną, część 
uczniów recytowała... z ekranu, a całą 
imprezę zorganizowano bez udziału 
publiczności. 

Pięcioosobowe jury oceniało dykcję, 
czystość języka polskiego i ekspresję. 
Finałowe rozstrzygnięcia nie były ła-
twe. Jak przyznała jedna z jurorek, 
Anna Jiravská – szóstoklasistka i laureatka tegorocznych „Kresów” – 
poziom wystąpień był wysoki. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundo-
wane przez gminę Sucha Górna oraz Konsulat Generalny RP w Ostra-
wie. Monika Pláškowa, dyrektorka szkoły

Szkoła otwarta
Dzień Otwarty w Polskim Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czeskim 
Cieszynie jest zawsze ważnym wydarzeniem zarówno dla jego 
uczniów, którzy chcą pokazać swoją szkołę z jak najlepszej strony, 
jak i odwiedzających ją dziewiątoklasistów. 

Beata Schönwald

W 
c z w a r t e k 
25 listo-
pada do 
dyspozycji 
zwiedzają-
cych byli 
jak co roku 

przewodnicy wywodzący się z klas 
trzecich. Dominik Prymus wyru-
szył na trasę o godz. 8.00. Razem z 
nim dwóch uczniów polskiej szkoły 
podstawowej w Jabłonkowie. Kor-
nel Marzejon przyszedł zobaczyć 
gimnazjum, bo waha się między tą 
placówką a szkołą wojskową. – Na 
razie nie miałem zbytnio pomysłu 
na szkołę średnią, więc chciałem 
przyjść, zobaczyć, jak to tutaj wyglą-
da – przyznał z kolei Michał Czudek. 

Jak sprawy się mają, przekonali 
się niebawem. Dominik prowadził 
ich klatkami schodowymi i koryta-
rzami, zatrzymując się w tej lub in-
nej klasie. Między jednym a drugim 
przystankiem starał się przybliżyć 
chłopakom historię szkoły, począw-
szy od czasów Gimnazjum Realnego 
na Obrokach, aż po współczesność 
związaną z budynkiem przy ulicy 
Bezruča.

– Będziemy teraz robili ekolo-
giczną plastelinę, a z niej modele 
bakterii. Proszę wejść – zapraszała 
nauczycielka biologii Aleksandra 
Gociek na lekcję ćwiczeń biologicz-
nych. Plastelina nie była co prawda 
w oficjalnym programie zwiedzania, 
tym bardziej przekonywała gości, że 

w tej szkole dzieją się fajne rzeczy. 
Pierwsze wrażenia z nauki poprzez 
„zabawę” potęgowały doświadcze-
nia, które gimnazjaliści przeprowa-
dzali w laboratorium chemii i fizyki. 
„Pasta dla słonia” czy mini-wybuch 
wulkanu, to tylko niektóre z nich. W 
laboratorium biologicznym mogli z 
kolei obejrzeć preparaty krwi psa i 
człowieka oraz dotknąć wnętrzności 
świni. W gumowych rękawiczkach, 
czemu nie? 

Chociaż w gimnazjum większość 
przedmiotów jest obowiązkowa, 
istnieje jednak pewien wybór, któ-
rego dokonują sami uczniowie. 
Ten pierwszy dotyczy języków ob-
cych. Nic więc dziwnego, że obsłu-
ga stoisk językowych co roku dwoi 
się i troi, żeby przyciągnąć uwagę 
kolegów z podstawówki. – Hallo, 
Herzlich Willkommen in unserem 
Gymnasium – witały ich dziewczy-
ny w kąciku języka niemieckiego. 
Zapewniały, że ten język przyda 
się w poszukiwaniu dobrej pracy 
oraz że wcale nie jest taki trudny, 
bo istnieje wiele podobieństw mię-
dzy słówkami niemieckimi a tymi 
używanymi na co dzień przez mło-
dzież. Na odchodnym proponowały 
„Apfelstrudel” lub „Apfelschorle”. 
–  Nauka języka francuskiego jest 
bardzo przyjemna, bo mamy świet-
ną nauczycielkę. Jesteśmy dopie-
ro w drugiej klasie, a już potrafimy 
złożyć zamówienie w restauracji czy 
zrobić zakupy – przekonywały z ko-
lei uczennice języka Rousseau i Bel-
monda. Argumenty przemawiające 

za wyborem języka rosyjskiego też 
zdawały się być nie do przebicia, a 
bogata oferta kulturalno-kulinarna 
tylko wzmacniała ich efekt. 

Jeszcze krótki wykład w bibliote-
ce nt. księgozbioru obejmującego 8 
tys. polskich, 2 tys. czeskich i dzie-
siątki angielskich tytułów, a potem 
ostatni przystanek koło stoiska języ-
ka angielskiego, który jest w gimna-
zjum przedmiotem obowiązkowym. 
– Uczymy się z najlepszych podręcz-
ników, które są na rynku. Poza tym 
nasza szkoła należy do Cambridge 
Centrum i można tu zdać egzami-
ny FCE i CAE – to jedna z ostatnich 
informacji, którą usłyszeli Kornel i 
Michał w czasie czwartkowej wizy-
ty. Ze względu na remont nie mogli 
co prawda zajrzeć do sali gimna-
stycznej, auli oraz klasopracowni 
muzycznej i plastycznej, to, co zoba-
czyli, wystarczyło jednak, żeby się 
przekonać, czym jest Polskie Gim-
nazjum w Czeskim Cieszynie. 

Dyrektorka Maria Jarnot nie kryła 
zadowolenia, że Dzień Otwarty po 
rocznej przerwie mógł się odbyć i że 
podstawówki tłumnie skorzystały 
z tego zaproszenia. Organizatorzy 
musieli się jednak dostosować do 
obowiązujących zasad sanitarnych. 
– Zarówno oprowadzający, jak i oso-
by, które do nas przychodzą, mu-
szą mieć maseczki, co jest pewnym 
utrudnieniem. Poza tym oferowa-
ne przez uczniów ciasteczka i inne 
przekąski muszą być każde w od-
dzielnym opakowaniu – zauważyła 
dyrektorka.  

• Muzyczna próbka francuskiego, na który – jak przekonywały uczennice – warto się zapisać. Fot. BEATA SCHÖNWALD

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Coś, co jest ważne

Małgorzata Helena Ru-
dzińska, czwartokla-
sistka Polskiego Gim-
nazjum w Czeskim 

Cieszynie, zdobyła jedną z dwóch 
głównych nagród w konkursie na naj-
lepsze hasło w Wikipedii dotyczące 
Śląska Cieszyńskiego. Został on zor-
ganizowany przez Centrum Polskie 
Kongresu Polaków w RC i Wikimedia 
Polska.

Ile czasu zajmuje stworzenie takiego 
porządnego hasła, które zostaje póź-
niej zauważone przez jurorów?
– Nie aż tak dużo, chociaż faktycznie 
musiałam w to włożyć sporo pracy i 
rzeczywiście, trochę czasu mi to za-
jęło. 

Dlaczego postanowiłaś stworzyć 
artykuł akurat nt. Polskiego Zespołu 
Śpiewaczego „Hutnik”?
– Ten zespół to ważna część mojej 
rodziny. W „Hutniku” śpiewali dziad-
kowie, wujkowie, ciocie, znajomi. Mój 
dziadek Jan Hławiczka był przez dłu-
gie lata prezesem tego zespołu i mogę 
powiedzieć, że ten chór był takim 
trzecim „dzieckiem” moich dziad-
ków. Dziadek już zmarł, ale babcia 
dalej śpiewa. 

Skąd czerpałaś wiedzę o „Hutniku”?
– Korzystałam głównie z biulety-
nów okolicznościowych, które były 
wydawane z okazji kolejnych jubile-
uszy zespołu. W nich mogłam wiele 
przeczytać o historii i osiągnięciach 
chóru, ludziach, którzy go tworzyli. 
Moja babcia ma ich cały komplet, co 
bardzo ułatwiło mi sprawę. Prócz tego 
sama służyła mi pomocą, podpowia-
dała, na co powinnam zwrócić uwagę. 

Czy edytowanie tego hasła traktowa-
łaś jak zwykłe zadanie domowe czy 
chodziło o coś więcej?
– Chciałam zrobić coś, co jest ważne, 
a ponieważ Polski Zespół Śpiewaczy 
„Hutnik” nie był jeszcze w Wikipedii, 
zależało mi, żeby się tam pojawił. Są-
dzę, że byłam w to bardziej zaangażo-
wana niż w zwykłe szkolne zadanie. 

Myślę, że gdybym miała więcej czasu 
i nie gonił mnie termin oddania, to 
jeszcze bardziej bym nad nim po-
pracowała. To jednak zawsze mogę 
zrobić i dzięki temu rozwinąć ten ar-
tykuł.

Jest satysfakcja, kiedy widzi się swoje 
dzieło w czymś tak popularnym jak 
Wikipedia?
– Z całą pewnością. Kiedy artykuł zo-
staje zaakceptowany, widać, że wło-
żony w to wysiłek miał sens i że było 
warto. 

Jak babcia zareagowała?
– O nagrodzie jeszcze nie zdążyłam jej 
powiedzieć, bo sama dowiedziałam 
się wczoraj. Natomiast kiedy „Hut-
nik” pojawił się w Wikipedii, oczywi-
ście, cieszyła się z tego i była ze mnie 
dumna. Myślę, że nie omieszkała po-
wiedzieć o tym również pozostałym 
chórzystom. 

Czy te wszystkie doświadczenia zwią-
zane z edytowaniem artykułu w Wi-
kipedii oraz zdobyta nagroda będą dla 
ciebie motywacją do dalszych działań 
na tym polu?
– Na pewno istnieją jeszcze zjawiska, 
które nie zostały opisane w Wikipedii, 
a zasługują na to. Jeśli kiedyś trafię na 
takie, to pewnie zdecyduję się je opi-
sać, bo to, czego nie ma w Wikipedii, 
jakby w ogóle nie istniało. (sch)

• W Polskim Gimnazjum panuje już przedświąteczny 
nastrój. We wtorek uczennice ubierały choinkę.
Fot. BEATA SCHÖNWALD

• Małgorzata Helena Rudzińska zo-
stała nagrodzona za „Hutnika”. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

GŁOS
MŁODYCH
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Latać każdy może!

Człowiek musi sobie od 
czasu do czasu polatać. 
Mam rację, Lutek? – mówi 
bohater kultowego pol-

skiego filmu „Wniebowzięci” (gra-
ny przez Zdzisława Maklakiewicza) 
do swojego kolegi (w tej roli Jan 
Himilsbach). Obaj panowie niespo-
dziewanie wygrali na loterii dużą 
sumę pieniędzy, dzięki czemu mo-
gli po raz pierwszy w życiu polecieć 
samolotem. Ale żeby latać wcale 
nie trzeba wygrać fortuny. Można 
samemu zrobić kurs i wzbić się w 
przestworza szybowcem, paralot-
nią lub ultralekkim samolotem. I 
nie jest to specjalnie trudne. Mówił 
o tym Dariusz Cymerys, pilot i in-
struktor samolotów ultralekkich, 
szybowców i paralotniarz z Cze-
skiego Cieszyna, prezes Zaolziań-
skiego Stowarzyszenia Lotniczego 
im. Franciszka Żwirki i Stanisława 
Wigury podczas czwartkowego (25 
listopada) spotkania w kawiarni 
Avion, jakie zorganizowała Biblio-
teka Miejska w Czeskim Cieszynie 
w ramach cyklu „Podróże bliskie i 
dalekie”.

– Latam od 14 lat. Ani to nie jest 
krótko, ani długo. Z każdym ro-
kiem stwierdzam jednak, że czło-
wiek cały czas czegoś się uczy. A 
wiedząc coraz więcej, sam widzi, 

jak jeszcze wielu rzeczy nie zna – 
uśmiechał się Cymerys.

Swoją przygodę z lataniem za-
czął w wieku 20 lat. Sprzęt lotni-
czy bardzo go ciekawił, a latanie 
fascynowało. Wprawdzie o kursie 
szybowcowym myślał już w gimna-
zjum, ale ponieważ bardzo chciał 
sam sobie opłacić szkolenie, dopie-
ro na studiach udało mu się zarobić 
pieniądze, które mógł przeznaczyć 
na ten cel. Pierwsze kroki stawiał w 
szybownictwie w Aeroklubie Biel-
sko-Bialskim, ale bardzo szybko, 
po miesiącu, przeniósł się na lotni-
sko do Frydlantu nad Ostrawicą, z 
którym był związany przez długie 
lata. Aktualnie jego bazą jest lotni-
sko w Mistku. 

– To niewielki klub, jest niedużo 
pilotów. Ultralekki samolocik, jaki 
się tam znajduje, był właściwie nie-
używany. Tylko od czasu do czasu 
sporadycznie ktoś się nim prze-
leciał. Odkąd tam przyszedłem, 
staramy się go dość mocno wyko-
rzystać do lotów szkoleniowych – 
przyznał pilot.

Podczas czwartkowego spotka-
nia w Avionie omówił podstawo-
we założenia i przebieg szkolenia 
szybowcowego, paralotniarskiego 
oraz pilotażu samolotów ultralek-
kich. Porównując przepisy i wyma-

gania obowiązujące po obu stro-
nach Olzy, ocenił, że w Czechach 
są one znacznie bardziej przyjazne 
dla osoby, która chce rozpocząć 
przygodę z lataniem.

– Na szybowcach już nie latam, 
bo to czasochłonne zajęcie, a pod-
czas szkolenia potrzebnych jest 
więcej osób. Nie wystarczy tylko 
instruktor i kursant. Zawsze mu-
szą być osoby do pomocy, które np. 
przytrzymają skrzydło szybowca 
– wyznał. – Plusem jest natomiast 
fakt, że można szkolić się od 14. 
roku życia. Koszty takiego szkole-
nia szybowcowego za wciągarką są 
znacznie mniejsze. Aby zostać pi-
lotem szybowca wystarczyłoby na-
latać 10 godzin w zadaniach, jakie 
narzuca program szkolenia. Po tym 
czasie oraz dodatkowo dwóch go-
dzinach samodzielnego lotu moż-
na podejść do egzaminu – wyjaśnił.

Jeszcze bardziej dostępne jest 
szkolenie paralotniarskie, które 
można zacząć od 15. roku życia. 
Uprawnienia są nadawane przez 
Lotniczą Amatorską Asocjację w 
Republice Czeskiej (LAA), która 
działa jak urząd lotniczy dla ama-
torskiego latania. Dzięki temu pro-
cedura jest łatwiejsza. 

– Szkolenie odbywa się w warun-
kach górskich, trwa siedem dni, a 

zdecydowana większość pilotów 
szkoli się na Jaworowym. Można 
powiedzieć, że to mekka paralot-
niarstwa, bo ta góra jest stosun-
kowo wysoka i ma dobre warunki 
wietrzne – wskazał.

Najwięcej uwagi poświecił szko-
leniu na samolotach ultralekkich, 
na które w sierpniu 2020 r. zdo-
był uprawnienia instruktorskie. 
Podkreślił, że uprawnienia także 
nadaje LAA, co jest dużym atu-
tem. Szkolenie można rozpocząć 
w wieku 15 lat, a licencję otrzy-
mać mając skończone 16. Dariusz 
Cymerys podkreślił, że program 
szkoleniowy dla samolotów ultra-
lekkich jest bardzo dobrze przy-
gotowany. 

Osoby zainteresowane spróbo-
waniem swoich sił w lataniu, mogą 
kontaktować się z Zaolziańskim 
Stowarzyszeniem Lotniczym im. 
Franciszka Żwirki i Stanisława Wi-
gury, które zostało powołane, by 
popularyzować dostępność takich 
kursów lotniczych. Jeśli nic nie 
stanie na przeszkodzie, Dariusz 
Cymerys ma plan, by w przyszłym 
roku przeprowadzić zgrupowanie 
w Bornym Sulinowie w Polsce, 
gdzie jest duże lotnisko. – Tam 
jest fajna baza. Można pojechać na 
taki urlop lotniczy, oderwać się od 
wszystkiego i skupić na szkoleniu. 
Wtedy można nauczyć się napraw-
dę wiele – przyznał instruktor. 

 (klm)

● Dariusz Cymerys podczas spotkania 
omówił podstawowe założenia i prze-
bieg szkolenia szybowcowego, para-
lotniarskiego oraz pilotażu samolotów 
ultralekkich. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

Jak my tutaj mówimy...
W jakich okolicznościach Zaolziacy używają języka polskiego, a w jakich posługują się gwarą? Jakie dokumenty 
gwarantują ochronę językom regionalnym i mniejszościowym? I czy rzeczywiście nasze polsko-czeskie pogranicze 
jest takim ewenementem, jak czasami staramy się sami sobie to wmówić?

Beata Schönwald

W
ykład języ-
koznawcy, 
kierownika 
Z a k ł a d u 
Polonisty-
ki Katedry 
Slawistyki 

Uniwersytetu Ostrawskiego Jiřego 
Muryca nt. polsko-czeskiego po-
granicza językowego był kolejną 
propozycją Międzygeneracyjnego 
Uniwersytetu Regionalnego PZKO 
w bieżącym roku akademickim. Od-
był się w ostatni czwartek listopada 
w salce Centrum Polskiego Kongre-
su Polaków w Czeskim Cieszynie z 
udziałem wielu zainteresowanych 
tym tematem. Prelegent skupił się na 
kilku aspektach, takich jak polityka 
językowa, dwu- i wielojęzyczność w 
Europie, Europejska Karta Języków 
Regionalnych lub Mniejszościowych 
oraz sytuacja językowa na Zaolziu z 
uwzględnieniem dokumentów gwa-
rantujących prawa mniejszościom 
narodowym w sensie posługiwania 
się swoim językiem ojczystym.

Język językowi równy
– Często narzekamy na pomysły 
Unii Europejskiej, ale akurat języ-
ki mniejszościowe i regionalne są 
przez nią dobrze promowane. Wie-
lojęzyczność jest bowiem jedną z 
zasad leżących u podstaw statusu 
Wspólnoty jako demokratycznej or-
ganizacji międzynarodowej. Celem 
jej polityki wielojęzykowej jest poro-
zumiewanie się z obywatelami w ich 
języku ojczystym oraz ochrona róż-
norodności językowej w Europie – 

przekonywał Muryc. Dodał, że głów-
nym narzędziem jest Karta Praw 
Podstawowych UE, która gwarantuje 
jej obywatelom prawo do kontakto-
wania się z organami Wspólnoty w 
jednym z 24 języków. Chociaż języ-
kiem roboczym Unii jest angielski 
oraz częściowo niemiecki i francu-
ski, to wszystkie są traktowane na 
równi jako języki urzędowe. – Prócz 
nich mieszkańcy UE używają ponad 
60 języków regionalnych i mniejszo-
ściowych, takich jak np. kataloński, 
baskijski czy w Polsce kaszubski. 
Łącznie chodzi o ok. 40 mln lud-
ności – przybliżył językoznawca z 
Ostrawy. Śląski, pomimo starań idą-
cych w tym kierunku, nie ma statusu 
takiego języka i jest tylko dialektem. 
24 języki oficjalne i 60 regionalnych 
mogą się wydawać dużą liczbą. Jed-
nak w skali w świata stanowią zaled-
wie 3 proc. wszystkich.

Polski tu i ówdzie  
pod ochroną
W związku z tą wielością językową, 
przenikaniem się języków na pogra-
niczach uczestnicy czwartkowego 
wykładu mogli sobie bardziej uświa-
domić, że podobnych „kotłów” języ-
kowych jak Zaolzie, jest dużo więcej, 
dokądkolwiek się tylko spojrzy. Po-
twierdzeniem tego są dwujęzyczne 
tablice. Prelegent pokazał slajdy z 
kilkoma przykładami podwójnych, a 
nawet potrójnych zapisów nazw geo-
graficznych, z którymi spotkał się w 
różnych regionach Europy. Słucha-
cze uzupełniali je o swoje doświad-
czenia z podróży. 

Dokumentem, który chroni języki 
stosowane m.in. właśnie w tych wie-
lojęzycznych regionach, jest Euro-
pejska Karta Języków Regionalnych 
lub Mniejszościowych z 1992 roku. 
Jiří Muryc poświęcił jej sporo uwagi. 

Przypomniał, że RC podpisała ją już 
w 2000 roku, nie będąc jeszcze nawet 
krajem członkowskim UE, natomiast 
ratyfikowała sześć lat później, w 
efekcie czego obowiązuje ona dopie-
ro od 1 marca 2007 roku. W RC chro-
ni ona cztery języki: słowacki, polski, 
niemiecki i romski. Jak się okazuje, 
język polski zapisany jest w Karcie 
również w innych krajach, czasem 
dość odległych od Polski. Wykładow-
ca doliczył się ich kilka. Są to: Bośnia 
i Hercegowina, Rumunia, Słowacja, 
Ukraina i Węgry. Nie ma wśród nich 
natomiast Litwy, w której żyje ok. 
200 tys. Polaków. Wszystko dlatego, 
że republiki nadbałtyckie nie podpi-
sały tego dokumentu. 

W dni powszednie gwara
To prawda, że na Zaolziu, a kon-
kretnie w powiatach karwińskim i 
frydecko-misteckim język polski ma 

swoje zagwarantowane prawa. Nie 
tylko zresztą w Karcie, ale także np. 
w Ustawie o gminach. Ale czy my 
jeszcze się nim posługujemy, czy to 
już tylko język-symbol stosowany 
w sytuacjach szczególnych – ofi-
cjalnych i uroczystych? Udzielenie 
odpowiedzi na to pytanie nie było 
trudne. Zarówno wykładowca, jak 
i słuchacze znający doskonale sy-
tuację językową Zaolzia, potrafili 
wymienić, że język polski brzmi w 
szkołach, polskich organizacjach, 
teatrze, mediach, bibliotekach, Ko-
ściołach. W pozostałych okolicz-
nościach mówimy gwarą. W czasie 
dyskusji, która wywiązała się na ten 
temat, zabrzmiała jednak nie tylko 
troska o poprawny język polski wy-
pychany na margines, a także wła-
śnie o gwarę, która chociaż wciąż 
bardzo popularna, staje się coraz 
bardziej czeska.  

● Temat przyciągnął wielu słuchaczy. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD● Jiří Muryc prowadził czwartkowy wykład MUR-u.

Grudniowa »Jutrzenka«

Najnowszy numer „Ju-
trzenki” utrzymany 
jest w świątecznym 
klimacie. Przypomi-

na, że wszyscy czekamy na ten 
magiczny czas, kiedy coś w nas 
się zmienia na lepsze. Adwent i 
święta mają być czasem nadziei, 
marzeń, rodzinnych spotkań, 
kiedy mocniej biją nasze serca.

Dziewczynka Jutrzenka odkry-
je, że dawanie jest równie, a może 
nawet bardziej przyjemne od do-
stawania prezentów. Babcia Wie-
wiórka robi na drutach mnóstwo 
skarpet. Ale jakoś tak dziwnie, każ-
da z tych skarpet jest inna. Fakt, że 
ostatnio to i modne, jednak zamia-
rem babci nie jest kopiowanie sty-
lu jednej z firm prezentujących się 
w internecie, ale stworzenie kalen-
darza adwentowego. A że taki ka-
lendarz fajnie mieć, przypomina 
historyjka obrazkowa, autorstwa 
Marii Boszczyk. Ta sama ilustra-
torka zachęca dzieci do ćwiczeń 
gimnastycznych.

Z kolei Anna Staręga przed-
stawia święta w grafonotce, 
proponuje wykorzystanie świą-
tecznych ikon do zrobienia 
własnoręcznych kartek, uczy, 
jak narysować skrzaty i reni-
fery. Beata Duczymińska pro-
ponuje ozdoby choinkowe ze 
szkła wikolowego. Wykonane 
tą techniką zawieszki świątecz-
ne dodadzą choinkom blasku i 
oryginalności. Jeśli komuś czas 
nie pozwoli na ręczne robótki, 
to może przynajmniej zabawić 
się w liczenie i kolorowanie, bo 
pełno jest w grudniowej gazetce 
zabaw rysunkowych.

Oprócz stałych rubryk przy-
gotowaliśmy teatrzyk świątecz-
ny „Idziemy za gwiazdą”. Trzej 
królowie: Kacper, Melchior i 
Baltazar podążają za gwiazdą, 
by ujrzeć i przywitać Dziecinę 
– króla nad królami. Po drodze 
śpiewają kolędy. Przypomnijcie 
sobie wraz z nimi piękne słowa i 
melodie polskich kolęd!

Przy okazji śpiewania wyjmij-
cie farby i narysujcie obrazek, bo 
konkurs na ilustrację ulubionej 
piosenki (ogłoszony w listopa-
dzie) trwa do końca grudnia! Na-
dal czekamy na wasze prace!

W prezencie dla wszystkich 
czytelników redakcja przygoto-
wała wycinankę świąteczną, au-
torstwa Dariny Krygiel.

Jutrzenka życzy na twarzy 
szerokiego uśmiechu i tro-
chę mniej pośpiechu,
Niech biały śnieżek gęsto 
pada, niech dziadek bajki 
opowiada,
Babcia zaś cicho piosnki 
nuci i nikt niechaj się nie 
smuci!

Wesołych świąt Bożego Narodze-
nia i radosnego, zdrowego powi-
tania Nowego Roku! 

 Barbara Glac

Dominacja modelarzy rakietowych

Rok 2021, pomimo nienormalnej 
sytuacji, okazał się dla modelarzy 
Rocket Club Silesia Olza z Cze-
skiego Cieszyna bardzo udany. 
Tak wspaniałych wyników nikt 
się nie spodziewał. Staliśmy się 
najlepszym klubem w Republice 
Czeskiej, bowiem w końcowych 
klasyfikacjach w poszczególnych 
kategoriach zajęliśmy prawie 
wszystkie lokaty medalowe. Nasz 
senior Jan Kucharzyk zdobył zło-
ty medal w klasycznej kategorii 
rakieta czasowa-spadochron. Nasi 
juniorzy już od kilku lat zdobywają 
medale, ale takiego żniwa medalo-
wego nie mieliśmy jeszcze nigdy. 
Do końcowej klasyfikacji w po-
szczególnych kategoriach zalicza-
nych było pięć rund Mistrzostw 
Republiki, które odbywały się w 
Letovicach, Krupce i Czeskim Cie-
szynie. Uczestniczyli w nich mo-
delarze z 10 klubów. 

Rozpocznę od tzw. kategorii 
klasycznych: S3A – spadochron. 
Pierwszy był Jan Stopa, drugi 
Piotr Štirba, a trzeci Adam Stopa. 
Oprócz nich w zawodach starto-
wało jeszcze siedmiu juniorów 
naszego klubu: Jan i Jakub Siko-
rowie, Krzysztof i Jakub Ryłkowie, 
Viktor Baron, Marian Mendrok 
oraz Mateusz Walach, plasując się 
w pierwszej i drugiej dziesiątce. 
Startowali również dwaj seniorzy, 
wymieniony już Jan Kucharzyk 
i prezes klubu Piotr Pastuszek. 
Kolejna kategoria klasyczna S4A 
– mały rakietoplan (1. Piotr Štir-
ba, 2. Jakub Sikora, 3. Jan Stopa). 
W seniorach na 4. miejscu został 
sklasyfikowany Piotr Pastuszek. 
Kategoria S6A – rakieta z  taś-
mą hamującą – stała się naszym 
hitem, bowiem pierwsze sześć 
miejsc zajęli nasi modelarze. 
Pierwsze miejsce wylatał Jan 

Stopa, srebro Piotr Štirba, a brąz 
debiutant Jakub Sikora. Na ko-
lejnych miejscach uplasowali się: 
Mateusz Walach, Adam Stopa oraz 
Jan  Sikora. Senior Jan Kucharzyk 
wylatał srebrny medal. Kategoria 
S7 – makiety rakiet to znowu na 
1. miejscu Piotr Štirba, a drugi był 
Jan Stopa. W kategorii S8D junior 
– RC rakietoplan-zdalnie zwy-
ciężył Jan Stopa, drugi był Piotr 
Štirba, a na trzecim miejscu upla-
sował się Marian Mendrok. Nasi 
chłopcy startowali również wraz 
z seniorami w kategorii S8E/P i 
udowodnili swoimi lotami, że są 
bardzo dobrymi pilotami. I tak 
Jan Stopa był trzeci, tuż za nim 
znalazł się Piotr Štirba, a Marian 
Mendrok był siódmy. Również 
w trudnej kategorii zaliczanej do 
klasyki S9A – wirnik możemy się 
pochwalić srebrem wywalczonym 
przez Piotra Štirbę. Na 5. i 6. pozy-

cji sklasyfikowani zostali bracia 
Adam i Jan Stopowie. Końcowa 
klasyfikacja na najlepszego mode-
larza rakietowego wśród juniorów 
w roku 2021 wygląda następująco: 
pierwsze miejsce, a zarazem tytuł 
mistrza Republiki Czeskiej junio-
rów w 2021 roku wylatał Piotr Štir-
ba, a wicemistrzem został Jan Sto-
pa. W czołowej dziesiątce znaleźli 
się jeszcze czwarty Adam Stopa, 
piąty Jakub Sikora oraz dziewiąty 
Mateusz Walach. 

Na koniec jeszcze jedna dobra 
wiadomość. Do kadry Republiki 
Czeskiej zostali włączeni Piotr Štir-
ba, Jan Stopa, Adam Stopa, Jakub 
Sikora oraz senior Jan Kucharzyk. 
Gratulacje należą się również Grze-
gorzowi Stopie, który został mia-
nowany kierownikiem ekipy na 
Mistrzostwa Europy, które mają się 
odbyć planowo w przyszłym roku 
w Serbii. Będziemy trzymać kciuki, 
wierząc, że dojdą do skutku. 

Piotr Roszak, sekretarz klubu

● Kierownictwo klubu ma powody do 
zadowolenia.

● Piotr Štirba został mistrzem 
Republiki Czeskiej juniorów w 
2021 roku. Zdjęcia: ARC



10  ♩ Głos   |   piątek   |   3 grudnia 2021 ♩   11Głos   |   piątek   |   3 grudnia 2021 O P I N I E O P I N I E

Michoł

NA POSIÓNKU PISANE /53/

Fot. MICHAŁ MILERSKI

Podziynkowani

Kroczosz przi moim boku, jako 
my sóm zwykli. Teraz ale cosi je 
inaczyj. Dalsze owce zostały za 
prziwrzitóm bramkóm ogrodzy-

nio. Przistanyłaś na chwile, obracosz głowe i 
dziwosz sie na swoje kamratki. Jak to, że dzi-
sio nie idóm za nami? Siyngóm do kapsy po 
gorstke owsa. Wiym, że to na ciebie zabiyro i 
że pujdziesz zy mnóm dalij.

Pamiyntóm, jak żeś prziszła na świat. Wy-
glóndalaś śmiysznie z tóm swojóm miynszóm 
okróngłóm plamkóm kole prawego oka i z  o 
kupe wiynkszóm podłóżnóm plamóm kole 
oka lewego. Jako by ci kiery nasadził krziwe 
okulory. Do jesiynie żeś wyrosła w szumnóm 
jagniczke i zostałaś u nas na chów. Dalsze lato, 
żeś sie z inszymi roczkami pasła pod Ostrym, 
na Kympie u Łamaczów. Tam też my wóm na 
jesiyń przikludzili waszego piyrsziygo gala-
na. Na wiosne dalszego roku żeś sie okociła. 
W papiyrach móm ale zapisane, że twój piy-
rworodzóny jagniok-baranek nie przeżył. Co 
sie wtedy stało, tego sie już nie pamiyntóm, 
ale tak to też w gazdówce ponikiedy bywo. 
Jako insze owce, kierym sie to przitrefi, też 
żeś ze dwa czy trzi dni tynskniła i wołała swo-
igo potomka, a potym cie już mlyko we wy-
miyniu przestowało ciść i zapómniałaś. Jak ci 
były dwa roki, toś szła z Redykym Karpackim. 
Jako insze nasze owce, uczyła żeś sie wtedy 
w kiyrdlu po gróniach i dolinaczh chodzić. 
Mieliście dobrych rechtorów, głownie Pietra 
i Christigo. Wtedy też przodek kiyrdla zaczy-
ła wodzić Ryszawo Kornuta, co z  poczóntku 
miała swojóm głowe i uciekała od stada, że 
jóm musioł Janek Kożdóń na kóniu po lesie 
naganiać, ale potym zrozumiała, co sie po ni 
chce, zrozumiała kaj je jeji miejsce i była piy-
rszóm owcóm Redyku, kiero weszła do wrót 
rożnowskigo skansenu. 

Tyś se wtedy kroczała kansi w połówce 
kiyrdla. Niczym żeś nie wynikała, nie zosto-
wałaś po zadku ani żeś sie nie cisła do przod-
ku. Tymu mnie też fest zdziwiło, że potym 
za pore roków, jak Ryszawo Kornuta dosłó-
żyła, toś sie wedle mnie na przodku kiyrdla 
naroz pojawiła ty. Dyć sama wiysz, ześ nima 
ani nejwiynkszo, ani nejsilniejszo ze stada i 
ani nimosz rogów, kiere też przeca pómaga-
jóm zyskać se respekt inszych owiec. Dzie-
pro potym żech sie zaczón prziglóndać, jako 
to robisz i widziołech, że mosz dar domówić 
sie ze wszyckimi owcami z kiyrdla. Gdo wiy? 
Możne ci aji pómógły ty twoje krziwe okulory, 
że sie z  każdej stróny poradzisz inaczaj po-
dziwać i z każdej stróny inaczyj sie ukozać, że 
poradzisz dodać odwagi bojaźliwym koleżan-
kóm, aji ostro skrzosnyć ty, co za moc wyska-
kujóm. Umiałaś to aji z baranami. Kiejsi żech 
doł ku wóm do harymu barany dwa, jednego 

wałaskigo a drugigo miynsnego Texla, jako 
że to podle jagnioków potym bydym widzioł, 
gdo je tatóm. I naprowde to było dobrze po-
znać, kiej sie jednym owcóm rodziły włocha-
te wałaszczynta a inszym kulate ciołki - pół-
texliki. Jak żeś sie ale wtedy okociła ty, toch 
sie musioł roześmioć. Po twoich dwojaczkach 
było jasno widać, żeś strategicznie zadowo-
liła barany oba. Byłaś przewodniczkóm jak 
sie patrzi. Kiej my szli pomalij i insze owce 
sie pasły po krajach cesty, tyś szła fórt kole 
mnie prosto przed siebie. Nigdy żeś mnie 
nie przedbiygała i nie pozwoliłaś na to ani 
inszym owcóm. Jyny roz, jak ze Soszowa na 
Czantorie z nami na przodku szeł aji Zbycho i 
chcieli my iść inszóm cestóm, to tyś sama za 
naszymi zadkami z resztóm kiyrdla skrynciła 
na chodniczek, kierym żeś była zwykło cho-
dzić. I potym, że owce sie zachowujóm „jako 
owce”.

Użytek też był z  ciebie dobry. Przeważnie 
żeś odchowowała dwojaczki. Mómy teraz w 
kiyrdlu aji trzi twoje cery, też już dobre matki 
a dwo twoi synowie poszli do świata na ply-
mie. Jedyn szeł na Morawy do gajdosza Petra, 
a drugi na żywieckóm stróne do baczy Grusz-
ki, kiery pasie na Hali Boraczej. Bydym sie 
kiedy musioł za nimi też wyprawić, jako sie 
im darzi. Przeżyłaś tu na nydeckich posión-
kach bezmała jedynost roków. Jako na owce, 
to je kupe i latoś już było widać, że do nikie-
rych kopców ci już tchu chybiało i ponikiedy 
już żeś aji przepuściła to swoje miejsce na 
przodku kiyrdla inszym owcóm, głownie tej 
Czornej z Jedyn Rogym. To óna bydzie na rok 
stado wodzić. Ty teraz idziesz za mnóm już 
ostatni roz. Już ci zymby wypadły i tóż choć 
trowa na jesiyń była latoś fajno, tyś nie na-
brała tela, abyś jeszcze jednóm zime z nami 
mógła przeżyć. Dziynkujym ci za słóżbe i za 
użytek. Dziynkujym ci za to, żeś tu z  nami 
była. 

Jeszcze roz sióngnym do kapsy i sypnym ci 
na ziym gorstke owsa. Jak ku niymu schylisz 
głowe, to jo urwiym nić twoigo żywota. Zro-
biym to tu na posiónku, kaj to znosz. Zrobiym 
to jo, kierymu wierzisz. Zrobiym to hónym 
– nie poczujesz nic. Dziynkujym ci aji za tyn 
użytek, kiery nóm jeszcze dosz. Uwyndzy-
my z  ciebie porki, kierymi bydymy czynsto-
wać naszych gości, z twoich kości uwarzymy 
polywke, kiero nóm do siłe, twojóm skure 
zawiezym do Skoczowa na wyprawiyni, a 
potym se jóm dóm na zic do auta, coby óna 
zy mnóm dalij jeździła po gróniach za owca-
mi, kiereś ty kiejsi wodziła. Bydym na ciebie 
spóminoł i aji do „Głosu” o tobie napiszym. 
Niech ludzie wiedzóm, że tu w Nydku na po-
siónku żyła dobro owca, kiero kiyrdel wodziła 
– Szuto Bakesza. 

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty /192/

Dziennikowe bajania

Bywa, że ludzie swoją przeszłość 
koloryzują albo nawet fałszują. 
Liczą, że ciemny lud to kupi. I 
często kupuje. Niekiedy w towa-

rzyskiej rozmowie. Niekiedy w księgarni. 
Znany historyk, prof. Andrzej Paczkowski, 
przy jakiejś okazji przypomniał wydane w 
Szwajcarii wspomnienia Binjamina Wił-
komirskiego, autobiograficzną historię 
dziecka Holokaustu. Napisaną tak reali-
stycznie, że zwiodła wielu powołujących 
się na nią dość naiwnie zawodowych 
historyków. Niemniej była to opowiast-
ka zmyślona. Jak podaje Wikipedia, „w 
rzeczywistości Wiłkomirski urodził się w 
Szwajcarii, a – jak twierdził – na Łotwie. 
(...) nie był Żydem, ale Szwajcarem i to w 
rodzinnym kraju spędził całą wojnę”. 

I
W pamiętnikach, czyli wspomnieniach spi-
sywanych po latach, dość łatwo przychodzi 
rozmijać się z prawdą. To dlatego zwykle 
bardziej wiarygodne zdają się prowadzone 
z dnia na dzień, za to przez dłuższy okres 
czasu, dzienniki. Autor dziennika nie wie 
wszak, jak życie się dalej potoczy. Nie wie, 
jakie fakty, jaka wersja jego przeżyć będzie 
mu się w przyszłości opłacała. Przy pomo-
cy dzienników deformować rzeczywistość 
trudniej, to prawda. Sfałszowany perfek-
cyjnie „od A do Z” dziennik to zadanie w 
zasadzie nie do wykonania. Nie oznacza to 
jednak, iż jest to zupełnie niemożliwe. Lew 
Tołstoj pisał dwa sekretne dzienniki jedno-
cześnie, jeden – dla siebie, drugi – fałszy-
wy. Dla żony. Wielu żonatych mężczyzn 
łatwo zrozumie dlaczego. Niekiedy w grę 
wchodzą drobniejsze dziennikowe prze-
inaczenia. Autorka jednego z najsłynniej-
szych opublikowanych dzienników, dziec-
ko Holokaustu, Anna Frank, też wreszcie 
wprowadzała do tekstu retusze. Bez złych 
intencji. Chciała po prostu, by jej troski 
wydały się przyszłym pokoleniom bardziej 
wzniosłe niż zmartwienia typowe dla do-
rastającej dziewczynki. Jak widać autorzy 
najbardziej nawet sekretnych dzienników 
biorą zwykle pod uwagę, że ich zapiski 
mogą być przez kogoś przeczytane. Co 
nie oznacza, że zawsze trafi się im czytel-
nik wymarzony, jakiś zachwycony krytyk 
literacki czy wydawca. Zdarzyć się może 
wszak czytelnik niepożądany. I autorzy 
dzienników również o takich czytelnikach 
myślą. Słynny Kisiel pisał swój dziennik 
wyraźnie świadom, że może przeczytać 
go esbek. Tego oczywiście nie pragnął. 
Ale najwyraźniej chciał, by przeczytali, co 
o nich napisał, jego najbliżsi przyjaciele. 
„Wkładam ci w dupę pięć ton dynamitu” 
– powiedział Kisiel wydawcy. I stało się – 
treścią dzienników Kisiela oburzeni byli 
prawie wszyscy. Nawet Jan Paweł II pisał 
o przykrym zaskoczeniu, jakie mu Kisiel 
sprawił. Zdarza się jednak, że ekshibicjo-
nizm dziennikowych zapisów wzbudza nie 
oburzenie, a rozbawienie. Jerzy Pilch przy-
pomniał jakiś czas temu, że kiedy „sta-
rannie stylizujący się na Tomasza Manna 
Andrzejewski odnotowywał w swych co-
tygodniowych memuarach wysłuchane 
w radiu zachwyty muzyczne, budziło to 
wesołość – powszechnie było wiadomo, że 
w ogóle nie słucha radia”. Ale wreszcie pal 
licho problem ewentualnego czytelnika. 
W pisaniu sekretnego dziennika liczy się 
przecież także psychiczna higiena osobi-
sta. Choć na jego kartach móc powiedzieć, 
co się naprawdę myśli! Przypomina to nie-
co rozdwojenie jaźni. Przykład. Nieco po-
nad sto lat temu Aleksy Suworin, niezwy-
kle wpływowy wydawca pisma „Nowoje 

Wriemia”, prowadził sekretny dziennik. 
Otóż w gazecie popierał entuzjastycznie 
carat, zaś w pisanym nocą dzienniku ujaw-
niał się jako zwolennik parlamentaryzmu. 
Może także wśród naszych polityków zda-
rzają się i tacy, którzy w nocy, chichocząc 
do łez, obśmiewają w sekretnym dzienni-
ku swoje codzienne oficjalne bajania?

II
Niekiedy wszak sprawy mają znacznie 
większy ciężar gatunkowy – decydują o 
naszym rozumieniu wielkiej Historii. Pi-
sał Krzysztof Kolumb (S. Fischer-Fabian, 
„Krzysztof Kolumb”. Warszawa 2006, s. 
94): „Postanowiłem, że dzień po dniu 
przedstawię najskrupulatniej to, co będę 
robił albo co zobaczę podczas tej podróży, 
że opiszę każdy przypadek, jaki później uj-
rzymy. A w nocy (…) będę utrwalał to, co 
przyniósł dzień, zaś w trakcie dnia to, co 
zaszło nocą (…)”; efektem był dziennik po-
dwójnie prowadzony.

1. „Kolumb świadomie dokonywał fał-
szywych wpisów. Po tym, jak już od-
kryłby Indie, ktoś inny łatwo mógłby 
powtórzyć trasę. Potrzebował kamu-
flażu”. 

2. „Przepłynęliśmy około 60 mil mor-
skich” – zanotował Kolumb pod datą 
9 września. „Postanowiłem wpisać 
mniej, niż naprawdę pokonaliśmy, 
żeby moi ludzie nie utracili odwagi, 
gdyby podróż miała się ciągnąc długo” 
(…) Dlatego miał pod ręką sfałszowa-
ne wpisy, by w razie czego pokazać, że 
przebyta odległość jest o wiele mniej-
sza, niż zakładano.

Po latach doszły do tego korekty i fałszer-
stwa – dziennik Kolumba zaginął, zginęły 
również kopie, dwie z nich trafiły – odpo-
wiednio – do biskupa Las Casas i syna Ko-
lumba – Fernanda. 

1. „Las Casas opuścił wiele spraw, które 
go nie interesowały albo których nie 
zrozumiał. Na przykład nawigacja była 
dla niego czarną magią”.

2. „Fernando zaś upiększył relację dla 
większej chwały ukochanego i uwiel-
bianego ojca”.

Jak pisze Fischer-Fabian, uznawanie 
dzienników okrętowych za sfałszowane 
nie jest wyjątkiem. Nie tylko dzienników 
okrętowych – jak się okazuje. 

No cóż, nie brak świadków na tym świe-
cie – powiada cynicznie Rejent Milczek 
w „Zemście” Aleksandra Fredry. Bywa 
jednak, że świadkowie są po prostu wia-
rygodni. Zbigniew Herbert (Z. Herbert, 
„Labirynt nad morzem”, Warszawa 2000, 
s. 35-36) cytuje uczonego oxfordzkiego 
Leonarda Roberta Palmera, który podwa-
żył hipotezy odkrywcy Knossos, Arthura 
Evansa: „Przede wszystkim, i to jest naj-
ważniejsze, znaleźliśmy dziennik prac wy-
kopaliskowych prowadzony przez Dun-
cana Mackenzie – asystenta Evansa. Ten 
dokument stał się wielką pomocą w usta-
leniu faktów. (…) główną podstawą Evansa 
dla ustalenia tabliczek była stratyfikacja 
dokonana w małym pokoju, zwanym po-
kojem Waz Strzemiennych (…). Dziennik 
prac wykopaliskowych mówi coś zupełnie 
innego, co zresztą zgadza się z zapiskami 
samego Evansa, które miałem możliwość 
przebadać”. 

Zatem – warto czytać dzienniki. Tyle że 
bez założenia, że znajdzie się w nich praw-
dę i tylko prawdę.  

RECENZJA WYDAWNICZA KOLEJNEJ KSIĄŻKI PROF. KAROLA DANIELA KADŁUBCA

»Od Cieszyna  
sypana dróżeczka«

Jan Kajfosz*

J
eśli uwzględnić 
wszystkie publikacje 
poświęcone cieszyń-
skiej kulturze ducho-
wej, które w ostatnich 
latach wyszły spod 
pióra Karola Daniela 

Kadłubca: „Opowiado Anna Chybi-
dziurowa” (2017 r.), „Śpiywo Anna 
Chybidziurowa a jeji sómsiedzi” 
(2018 r.) i „Od Cieszyna do Bogu-
mina – Od Těšína k Bohumínu” 
(2019), trzeba skonstatować, że 
pan profesor idzie za ciosem. Na 
łamach swej nowej książki wraca 
na północny Śląsk Cieszyński. Tym 
razem przedmiotem jego zainte-
resowania nie są teksty folkloru 
narracyjnego, tylko pieśniowego. 
Wypada zgodzić się z autorem, że 
obraz tradycji duchowej danego 
terenu bez tekstów melicznych 
(śpiewanych) byłby niepełny. Na 
ludową twórczość słowną zawsze 
składa się tak folklor narracyjny, 
jak i pieśniowy, zarówno gatunki 
epickie, jak i liryczne. Mało tego, 
ich odtwarzanie regulowane jest 
do pewnego stopnia porządkiem 
obrzędowości rodzinnej i dorocz-
nej czy też systemem kulturowym 
jako takim.

•••
Przedstawione w książce teksty 
folkloru pieśniowego zebrane zosta-
ły przez autora w latach 1975-1992. 
Zapisywał je na taśmie magnetofo-
nowej w trakcie etnograficznych ba-
dań terenowych prowadzonych na 
obszarze Zagłębia Karwińsko-Or-
łowskiego, które obejmuje oprócz 
terenu i przyległych okolic Karwi-
ny (m.in. Stonawa, Darków, Raj, 
Piersna, Marklowice) oraz Orłowej 
(m.in. Poręba, Lutynia) obszar się-
gający Bogumina i okolic (m.in. 
Skrzeczoń, Wierzniowice, Kopy-
tów) i podchodzi pod Hawierzów 
oraz Ostrawę (np. Rychwałd). Za 
sprawą recenzowanej książki do rąk 
czytelnika trafiają teksty pieśniowe 
opracowane według standardów 
dokumentacyjnych i wydawniczych 
najwyższej próby.

Część materiałowa recenzowa-
nego dzieła zawiera oprócz pieśni 
po dziś dzień śpiewanych też takie, 
których nikomu nie udałoby się 
już zapisać. Zwłaszcza etnomuzy-
kologom dobrze znane są sytuacje, 
gdy bez względu na to, jak długo 
informator szperałby w pamięci, 
gubią się zwrotki i zamazują melo-
die. Ocalone od zapomnienia teksty 
folkloru pieśniowego uznać można 
za najcenniejszą część składową 
wydawanego dzieła. Nie znaczy to 
bynajmniej, że potrzeby czytelnika 
żądnego wnikliwej analizy zebra-
nego materiału mogłyby tu zostać 
niezaspokojone. Nic podobnego. O 
językowym tworzywie zebranych 
pieśni, odnotowanych wątkach, od-
mianach gatunkowych czy środkach 
poetyckich dowiadujemy się wszyst-
kiego, co najważniejsze, nawet z na-
wiązką. Autor podkreśla, że kieruje 

się w pierwszej kolejności potrzebą 
zapewnienia książce zrozumiałości 
wśród szerokiej rzeszy odbiorców. 
Całkiem niepotrzebnie, bo i tym ra-
zem Karol Daniel Kadłubiec dowo-
dzi swej wyjątkowej umiejętności 
przystępnego pisania przy jednocze-
snym zachowywaniu najwyższych 
standardów akademickich.

•••
Nieocenionym atutem recenzowa-
nego dzieła są jasno postawione 
priorytety: najpierw godny zaufa-
nia materiał, później jego analiza. 
Doświadczony etnograf, jakim jest 
nasz autor, doskonale zdaje so-
bie sprawę, że bez rzetelnego i re-
prezentatywnego zasobu tekstów 
źródłowych nie może być mowy o 
rzeczowej interpretacji zjawisk kul-
turowych. Nie jest tajemnicą, że 
odwracanie wypróbowanej przez 

praktykę kolei rzeczy nigdy nie 
wychodziło etnografii na dobre. Za 
dowód mogłyby posłużyć syntezy 
kultury duchowej ugruntowane 
bardziej w niczym niepohamowa-
nej wyobraźni, aniżeli w bezpośred-
nim doświadczeniu terenowym. 
Znakiem rozpoznawczym podob-
nych prac jest niedobór tekstów źró-
dłowych, nawet gdyby przymknąć 
oko na kwestię ich nie zawsze kla-
rownej proweniencji. Również pod 
tym względem recenzowana książ-
ka profesora K.D. Kadłubca wyzna-
cza etnografom wysokie standardy. 
Niełatwo im dorównać, a mimo to 
trzeba o to intensywnie zabiegać, 
jeśli prace etnograficzne mają się 
ustrzec przed oderwanymi od źró-
deł spekulacjami, o tendencyjnych 
domysłach czy przemilczeniach na-
wet nie wspominając.

Podkreślmy ponownie, że inter-
pretacja zgromadzonych pieśni 

jest merytorycznie znakomita, 
gustowna, naoczna. Jak wynika z 
zawartych w książce uwag, folklor 
ma to do siebie, że zawsze kształ-
tują go dwie sprzeczne tenden-
cje – dążność do tworzenia sys-
temu i dążność do artystycznej 
niepowtarzalności. Nic nie jest 
tu odtwarzane mechanicznie, a 
jednocześnie nic nie istnieje poza 
tworzoną przez tradycję architek-
toniką gatunku czy obrzędu, w 
który wpisuje się dany gatunek. 
Autor trafnie zauważa, że pieśn 
ludowa odtwarzana jest nieraz w 
kontekstach obrzędowo-rytual-
nych, gdzie pełni istotne funkcje. 
Mimo że taka czy inna pieśń może 
zostać odtworzona gdziekolwiek 
i kiedykolwiek, system kulturowy 
często przewiduje dla niej miejsce 
np. w ramach wesela czy związanej 
z nim „czakaczki”, dożynek („żni-
wówki”), „szkubaczki”, a nawet 

kolędowania, jeśliby przywołać 
za autorem przykład chodzenia z 
„mojiczkym”.

•••
W myśl zamieszczonego w książce 
arcyważnego wywodu, wątki mu-
zyczne i tekstowe w folklorze mają 
po części wędrowną naturę. Co 
więcej, nie znają podziałów naro-
dowych i politycznych, w związku z 
czym spory o to, co jest „swoje”, a co 
„obce” okazują się nieraz chybione. 
Mało tego, oprócz osi poziomej, od-
noszącej się do terenu w sensie geo-
graficznym, mamy oś pionową w 
rozumieniu kontaktów między kul-
turą plebejską i wysoką. W związku 
z tym ważkie są co najmniej dwie 
konstatacje autora: po pierwsze, 
źródłem tej czy innej pieśni może 
być tak samo Górny Śląsk w niegdy-
siejszych Prusach (1742-1921), jak i 
wydany drukiem śpiewnik. Po dru-
gie, o tym, co w określonym miejscu 
i czasie wchodzi, a co nie wchodzi 
w system folkloru pieśniowego roz-
strzyga kwestia, czy pieśń została 
zaakceptowana przez zbiorowość, 
czy krąży w obiegu społecznym.

W recenzowanej książce autor 
uwrażliwia swego czytelnika na bo-
gactwo odmian gatunkowych pieśni 
ludowych. Mogą być m.in. żartobli-
we, miłosne, górnicze, historyczne 
czy też patriotyczne, w zależności od 
obranego systematyzującego klucza. 
W ludowej twórczości słownej, tak 
samo jak ma to miejsce w literaturze, 
funkcjonuje różnica między liryką 
a epiką – również pod względem 
sposobów wykorzystywania środ-
ków poetyckich w jednym i drugim 
rodzaju tekstów. Profesor Kadłubiec 
dobitnie uzmysławia swemu czy-
telnikowi różnicę między językiem 
narracji a językiem pieśni, z którą 
wiąże się specyficzny wachlarz środ-
ków poetyckich. Obejmuje on mię-
dzy innymi zapożyczenia z języków 
literackich, czasem na tyle daleko 
idące, że zamiast gwary pobrzmiewa 
w tej czy innej pieśni polszczyzna 
regionalna, a więc język literacki 
wzbogacony o formy gwarowe. Au-
tor słusznie każe nam rozróżniać 
między zapożyczeniem jako środ-
kiem poetyckim, a bezmyślną maka-
ronizacją gwarowej mowy potocznej, 
czyli bezrefleksyjnym mieszaniem 
wszystkiego ze wszystkim w myśl 
koniunkturalnych mód. Jakości 
gwary cieszyńskiej – we wszystkich 
jej odmianach – nie pilnują ciała na 
miarę Instytutu Języka Polskiego 
PAN czy też Ústavu pro jazyk český 
AV ČR. Tym większą odpowiedzial-
ność za jej stan niesie każdy z jej 
użytkowników. Oczywiście, nie obej-
dą się oni bez normatywnych punk-
tów odniesienia. Za sprawą znako-
mitej i gorąco polecanej przeze mnie 
do druku książki poczet podobnych 
punktów zostaje właśnie znacząco 
poszerzony.  

* Dr hab. Jan Kajfosz, prof. Uniwersy-
tetu Śląskiego. Pracuje w Instytucie 
Nauk o Kulturze UŚ w Katowicach 

● Książka licząca 430 stron jest już w sprzedaży. Oprócz części teoretycznej zawiera 203 piosenki z zapisem nutowym do 
praktycznego wykorzystania w zespołach folklorystycznych, kapelach, chórach, szkołach czy śpiewających rodzinach. Za-
wiera również płytkę CD z oryginalnymi wykonaniami wybranych piosenek. Książka została wydana w ramach serii Duca-
tus Teschinensis 2021.
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OFERTA

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

PIĄTEK 3 GRUDNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Leśniczówka 
(s.) 7.00 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat. Peru 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.40 Panorama 10.45 Py-
tanie na śniadanie 11.15 Co na obiad? 
Kotleciki z kaszy gryczanej 11.30 Na 
sygnale. Stare grzechy 12.00 Wiado-
mości 12.15 Poland in Undiscovered. 
Bieszczady 12.35 M jak miłość (s.) 
14.20 Szansa na sukces. Opole 2022. 
Katarzyna Gaertner 15.25 W kotle hi-
storii. Bolesław Rozrzutny. Polityka i 
pieniądze 15.55 Bajki naszych rodzi-
ców. Przygody Bolka i Lolka 16.15 Baj-
ki naszych rodziców. Dziwne przygo-
dy Koziołka Matołka 16.30 Rodzinka.
pl (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Polonia 
jest kobietą 17.50 Gra słów. Krzy-
żówka (teleturniej) 18.20 Na sygnale. 
Stare grzechy 18.50 Polonia Express 
19.10 Olá Polônia 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.15 Na dobre i na złe 
(s.) 21.10 Kabaret. Super Show Dwójki 
2 22.05 Polonia 24 22.35 Zniewolona. 

SOBOTA 4 GRUDNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Poland in Undi-
scovered. Bieszczady 6.50 Turystycz-
na jazda 7.05 Giganci historii. Dyna-
stia Jagiellonów. Polska mocarstwem 
Europy 7.55 Pytanie na śniadanie 
12.00 Niewiarygodne przygody Mar-
ka Piegusa. Przygoda dziewiąta, czyli 
nieprawdopodobny 12.30 Gruby (s.) 
13.00 Na dobre i na złe (s.) 13.55 The 
Voice Senior. Przesłuchania w ciemno 
16.00 Kulturalni PL 17.00 Program 
rozrywkowy 17.20 M jak miłość (s.) 
18.10 Szansa na sukces. Opole 2022 
19.10 Paryż. Śladami Chopina 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 21.15 Za-
wrócony 22.50 Powroty 23.10 Muzy-
ka, taniec, zabawa. 

NIEDZIELA 5 GRUDNIA 

6.55 Czterdziestolatek (s.) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 10.25 Największe przebo-
je. 2 plus 1 11.10 Umarł, aby żyć. Rzecz 
o Stefanie kardynale Wyszyńskim 11.25 
Ziarno. Wielkie porządki 11.55 Między 
ziemią a niebem 12.00 Anioł Pański 
12.15 Między ziemią a niebem 12.50 
Słowo na niedzielę. Nie zapomnij pa-
miętać 13.00 Transmisja mszy świętej 
z archikatedry Chrystusa Króla w Ka-
towicach 14.25 Czterdziestolatek (s.) 
15.25 Program rozrywkowy 15.40 Po-
wroty 16.05 Leśniczówka (s.) 17.00 Te-
leexpress 17.20 M jak miłość (s.) 18.15 
Debata Polonia 24 18.50 Kabaretowe 
Naj. Legenda Kabaretu - Krystyna Sien-
kiewicz 19.10 Lajk! 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Ojciec Mateusz 25 
(s.) 21.15 Sprawiedliwy 23.00 Wielki 
test o bezpieczeństwie na drodze. 

PONIEDZIAŁEK 6 GRUDNIA 

6.00 Słownik polsko@polski 6.30 Zło-
ta konfirmacja 6.50 Rok 1981. Kalenda-
rium 7.00 W kotle historii 7.30 Pytanie 
na śniadanie 7.50 Pogoda Flesz 10.40 
Panorama 10.45 Pytanie na śniadanie 
11.15 Co na obiad? Faszerowana pierś 
z kurczaka 11.30 Barwy szczęścia (s.) 
12.00 Wiadomości 12.15 W obiektywie 
Polonii. Wschód 12.35 Stulecie Win-
nych 3 13.30 Ojciec Mateusz 25 (s.) 

14.20 Kulturalni PL 15.20 Okrasa łamie 
przepisy. Dwa talerze w Łańsku 15.50 
Ugotuj nam bajkę. Jaś i magiczna faso-
la 16.05 Figu Migu. Nóż widelec 16.15 
Wieczór z Wiadomirkiem. Neil Arm-
strong 16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.00 Te-
leexpress 17.20 Słownik polsko@polski 
17.50 Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
18.20 Barwy szczęścia (s.) 18.55 Przy-
stanek emigracja 19.20 Polacy światu. 
Mieczysław Wolfke 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Mikołaj i spółka 
21.55 Zoom Polonii 22.05 Polonia 24 
22.35 Ocaleni 23.30 Rodzinka.pl (s.) 
0.00 Focus on Poland. 

WTOREK 7 GRUDNIA 

7.00 Okrasa łamie przepisy. Dwa tale-
rze w Łańsku 7.30 Pytanie na śniada-
nie 10.40 Panorama 10.45 Pytanie na 
śniadanie 11.15 Co na obiad? Kokard-
ki z łososiem 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Polonia 
jest kobietą 12.45 I Ty możesz zostać 
Świętym Mikołajem (pr. roz.) 14.25 
Giganci historii. Janusz Korczak 15.15 
Królewskie sekrety 15.35 Na tropie 
przypraw. Pikantnie i słodko 16.00 
Przyjaciele Misia i Margolci 16.30 
Rodzinka.pl (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Zakochaj się w Polsce. Radzyń 
Podlaski 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Barwy szczęścia 
(s.) 18.50 Nad Niemnem 19.10 Studio 
Lwów 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Ojciec Mateusz 5 (s.) 21.55 
Zoom Polonii 22.05 Polonia 24 22.35 
Blachnicki. Życie i światło 23.35 Ro-
dzinka.pl (s.) 0.00 Focus on Poland. 

ŚRODA 8 GRUDNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Korona królów 
7.00 Qulszoł - kulinarne potyczki 7.30 
Pytanie na śniadanie 10.40 Panora-
ma 10.45 Pytanie na śniadanie 11.15 
Co na obiad? Makaron Casarecce Tar-
tuffo 11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 
Wiadomości 12.15 Nad Niemnem 
12.35 Ojciec Mateusz 5 (s.) 14.25 Wir-
tuozi V4+. Międzynarodowy talent 
show 2021 16.30 Rodzinka.pl (s.) 
17.00 Teleexpress 17.20 Życie to jest 
być 17.50 Gra słów. Krzyżówka (te-
leturniej) 18.20 Barwy szczęścia (s.) 
18.50 Kierunek Zachód 19.10 Maga-
zyn z Wysp 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Ranczo 8. Czysta karta 
(s.) 22.05 Polonia 24 22.35 Magazyn 
Ekspresu Reporterów 23.30 Rodzin-
ka.pl (s.) 0.00 Focus on Poland. 

CZWARTEK 9 GRUDNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Korona królów 
7.00 Kuchnia dwudziestolecia. Na 
przednówku 7.30 Pytanie na śniada-
nie 10.40 Panorama 10.45 Pytanie na 
śniadanie 11.15 Co na obiad? Cynader-
ki cielęce 11.30 Barwy szczęścia (s.) 
12.00 Wiadomości 12.15 Studio Lwów 
12.35 Ranczo 8. Czysta karta 14.20 
Polski Londyn 15.20 Wojciech Cej-
rowski - boso przez świat. Peru 15.50 
Al-chemik. Podstępne dyktando 16.05 
Cześć, czy mogę Cię zjeść? 16.15 Licz 
na Wiktora. Tabliczka mnożenia 16.20 
Halo, halo!. Symbole narodowe 16.30 
Rodzinka.pl (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Stacja innowacja 17.40 Zagi-
nione skarby. Architektura, rzeźba i 
malarstwo 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Barwy szczęścia (s.) 
18.50 Wilnoteka 19.10 W obiektywie 
Polonii. Wschód 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Archiwista 21.55 
Zoom Polonii 22.05 Polonia 24 22.35 
Polski Londyn 23.30 Rodzinka.pl (s.). 

Zawrócony  
Sobota 4 grudnia, godz. 21.15 S P O R T 

Świetliki w Żylinie

Najpierw była domowa 
produkcja dyniowych 
lampionów. Na proś-
bę szefowej Polskiego 

Przedszkola w Żylinie Silvii Su-
biak-Wtorekovej dzieci i rodzice 
przygotowali ważne akcesoria na 
specjalne spotkanie maluchów, 
które miało miejsce 14 listopada. 
Odbyło się one z okazji starego sło-
wiańskiego zwyczaju, w ramach 
którego szukano świetlika, czyli 
svetlonosa.

Dawniej ludzie wracający z 
cmentarzy w Dniu Zmarłych czy 
w Zaduszki nieśli ze sobą świetliki 
– wydrążone dyniowe lampiony, 
aby te oświetlały im drogę. Wie-
rzono, że svetlonosy były istotami 
nadludzkimi. Na spotkanie żyliń-
skie maluchy miały przyjść prze-
brane, bowiem – wiadomo – dzieci 
lubią przebieranki.

Przybyły więc na zajęcia we wspa-
niałych kostiumach. Tego dnia wy-
konywały dynie z kartonu i baweł-
ny, by potem je kolorować. Efekty 

pokazały ogrom dziecięcej fantazji.   
Przy okazji dzieci uczyły się nazw 
kolorów w języku polskim, opisując 
barwy jesieni. Na koniec zorganizo-
wano swoisty pokaz mody, by wy-
brać najciekawsze przebranie.

Trudne to było zadanie – wszyst-
kie stroje były wymyślne, więc 

wszyscy otrzymali nagrody – za 
przebrania, za prace plastyczne, 
za udział w zajęciach. I kto by nie 
chciał chodzić do takiego przed-
szkola! Jeszcze zajęcia się nie skoń-
czyły, a dzieci dopytywały o kolejne 
spotkanie w Polskim Przedszkolu.

 Polonia.sk/SŁOWACJA

● Zabawa była przed-
nia. Fot. ARC

Znamy laureatów 
konkursu #KtoTyJesteś
W konkursie grantowym dla szkół działających za granicą, organizowanym w 
ramach 3. edycji kampanii #KtoTyJesteś Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, 
wyróżnione zostały trzy prace. Nagrody otrzymują grupy projektowe z Gimnazjum 
w Niemieżu, z organizacji polonijnej Ukraińsko-Polskiego Sojuszu Równe oraz z 
Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu.

K
onkurs skie-
rowany był do 
szkół polskich 
i placówek z ję-
zykiem polskim 
d z i a ł a j ą c y c h 
na Ukrainie, 

Litwie, Łotwie, w Rosji, Estonii, 
Mołdawii i Czechach. Uczestnicy 
mieli za zadanie zaplanować dzia-
łania mające na celu propagowanie 
języka polskiego oraz upowszech-
nianie wiedzy o historii i kulturze 
Polski wśród dzieci i młodzieży. 
Ważnym aspektem prac konkurso-
wych było także uwzględnienie w 
projekcie społeczności lokalnej.

Jedną z nagrodzonych prac jest 
projekt „Moja mowa – moją dumą” 
nadesłany przez uczniów z Gimna-
zjum im. św. Rafała Kalinowskiego 
w Niemieżu (Litwa). Uczniowie i 
nauczyciele w szkole porozumie-
wają się zarówno po polsku jak i po 
litewsku. W związku z tym ucznio-
wie zaproponowali przygotowanie 
albumu w obu językach. Ma on 
zawierać wypowiedzi społeczności 
lokalnej dotyczące dwujęzyczności 
w szkole, w domu i w regionie. Ca-
łość zostanie zilustrowana pracami 
plastycznymi oraz wzbogacona o 
cytaty, przysłowia i zagadki.

Jury nagrodziło także punkt 
nauczania języka polskiego przy 
organizacji polonijnej Ukraińsko-
-Polski Sojusz im. Tomasza Padu-
ry w Równem na Ukrainie. Projekt 

„Polski zbliża, 
ułatwia i bawi” 
zakłada realizację 
spotu reklamo-
wego z udziałem 
znanych i rozpo-
znawalnych osób 
z Równem. Scena-
riusz ma powstać 
w oparciu o książ-
kę „Pan Pierdzioł-
ka spadł ze stołka 
– śpiewanki i po-
wtarzanki” oraz 
popularne „ła-
mańce językowe”. 
W przygotowanie 
filmu zaangażują 
się uczniowie oraz 
społeczność lokal-
na, a także profesjonaliści z branży 
filmowej.

Nagrodę zdobył także projekt au-
torstwa uczniów punktu nauczania 
przy Polonijnym Stowarzyszeniu 
Kulturalno-Oświatowym w Tarno-
polu (Ukraina). Praca „Potrafimy 
mówić w dwóch językach” składa 
się z dwóch elementów – komik-
su oraz kalendarza. Pod kierow-
nictwem nauczycieli rysunku i 
malarstwa oraz języka polskiego 
uczestnicy projektu – młodzież 
polonijna oraz dorośli – stworzą 
komiksy przedstawiające kilka dni 
z życia rodziny dwujęzycznej, z 
akcentem na pokazanie polskich 
korzeni i pielęgnowanie polskich 

zwyczajów i tradycji. Z kolei ka-
lendarz przygotowany pod okiem 
specjalisty grafika zostanie zilu-
strowany zdjęciami przodków 
Polaków. Jako że w większości ro-
dziny uczniów przystępujących do 
projektu są rodzinami „mieszany-
mi”, w tworzeniu komiksu i kalen-
darza udział weźmie nie tylko spo-
łeczność polska, ale też ukraińska.

Dziękujemy za liczne zgłoszenia 
do konkursu i pełne zaangażowa-
nie w przygotowanie wszystkich 
projektów. Zwycięzcom życzymy 
pomyślnej realizacji! Już nie może-
my doczekać się efektów!

Fundacja „Pomoc Polakom  
na Wschodzie”

● Oficjalne logo projektu. Fot. ARC

ALAN ŁYSZCZARCZYK, NAPASTNIK HC FRYDEK-MISTEK, DLA »GŁOSU«:

Nie spocznę na laurach
Jest wiceliderem punktacji kanadyjskiej w hokejowej Chance Lidze, drugiej najwyższej klasie rozgrywek w naszym 
kraju. Alan Łyszczarczyk, polski napastnik Frydka-Mistka, ponad indywidualne statystyki stawia jednak dobro 
całego zespołu. Chciałby też zrealizować jedno swoje marzenie. – Nie ukrywam, że moim celem jest wywalczenie 
miejsca w ekstraligowym zespole Trzyńca – mówi w rozmowie z „Głosem”.

Janusz Bittmar

W derbach z Hawierzowem padły 
cztery bramki, wszystkie do siatki 
gości. Twoje trafienie z trzeciej 
minuty ustawiło zaś przebieg spo-
tkania, w którym dwa gole zdobył 
również Filip Komorski. Po week-
endzie jesteś wiceliderem punktacji 
kanadyjskiej Chance Ligi, a Filip Ko-
morski z kolei najlepszym strzelcem 
drużyny w tym sezonie. Można tylko 
wyrazić życzenie, niech ta polska 
ofensywa trwa jak najdłużej…
– W każdym meczu staram się grać 
jak najlepiej i jestem wdzięczny, że 
chłopcy z Frydka-Mistka mi po-
magają, bo bez nich nie byłbym 
tam, gdzie jestem. To dotyczy nie 
tylko Filipa Komorskiego, z któ-
rym gram w jednym ataku, ale 
wszystkich kolegów z drużyny. 
Oczywiście polski akcent w zespo-
le też się liczy, jesteśmy dobrymi 
kolegami również poza lodowi-
skiem. We Frydku-Mistku nie mia-
łem zresztą żadnych problemów z 
aklimatyzacją. Normalnie rozma-
wiam z czeskimi kolegami po cze-
sku. Kiedy wchodzisz do szatni i 
czujesz się w niej dobrze, to potem 
również w meczu wszystko łatwiej 
wychodzi. A my, Polacy, w trójkę, 
bo dochodzi jeszcze Bartosz Ciu-
ra, doceniamy fakt, że możemy ze 
sobą porozmawiać w ojczystym 
języku. 

Pierwszoligowy Frydek-Mistek jest 
partnerskim klubem Stalowników 
Trzyniec. Czy jesteś przygotowany 
na ewentualny telefon od trenera 
Stalowników Václava Varadi z zapro-
szeniem do gry w ekstralidze?
– Nie ukrywam, że moim celem jest 
wywalczenie miejsca w ekstraligo-
wym zespole Trzyńca, tak, jak uda-
ło się to kiedyś Aronowi Chmie-
lewskiemu. Staram się grać jak 
najlepiej, żeby otrzymać tę szansę. 
Będę cierpliwie czekał na okazję, 
ale ostateczna decyzja zawsze nale-
ży do trenerów. 

Jesteś wychowankiem Podhala 
Nowy Targ, w którego barwach z 
powodzeniem występował również 
twój ojciec Dariusz. Czy dobrze ro-
zumiem, że byłeś skazany na hokeja 
od małego?
– W zasadzie tak. W dzieciństwie 
próbowałem też jednak innych 
sportów, grałem chociażby w uni-
hokeja, piłkę ręczną. To bierze się 
z tego, że lubię sporty zespołowe i 
w ogóle sport. Myślę, że akurat w 
przypadku unihokeja ta przygoda 
miała sens, bo rozwijałem się pod 
względem technicznym. W uniho-
keju trzeba mieć lekki dotyk, żeby 
poczuć piłkę i wiedzieć, kiedy i jak 
ją zagrać. W hokeju na lodzie te 

doświadczenia przełożyły się na 
większą pewność w akcjach jeden 
na jeden, w podbijaniu krążka, a 
także lepszej orientacji na małej 
przestrzeni. 

Tobie bardzo pomogło w karierze, 
że grałeś w Stanach Zjednoczonych, 
w prestiżowej lidze juniorskiej. Tam, 
gdzie debiutowali tacy hokeiści, jak 
Wayne Gretzky. Dlaczego więc zde-
cydowałeś się wrócić do Europy? 
– Po prostu była to moja decyzja. 
W Stanach spędziłem ostatnich 
sześć sezonów. Na pewno gra za 
oceanem sporo mi dała, hokej jest 
twardszy, szybszy, ma się mniej 
czasu na wszystko, więc można 
poprawiać swój warsztat w każdym 
spotkaniu. Jednak chciałem się 
odnaleźć w europejskim hokeju, 
celując na chwilę obecną w czeską 
ekstraligę i wspomniany Trzyniec. 
Chciałem się sprawdzić na tego 
typu poziomie. Nie wróciłem, żeby 
grać w Chance Lidze do końca ka-
riery. Mam wyższe cele i jednym 
z nich jest to, żeby przebić się do 
Trzyńca.

Mieliście w tym tygodniu większy 
luz, bo najbliższy mecz dopiero w 
sobotę na tafli Benátek nad Izerą. 
Tobie to odpowiada albo wolisz grać 
co dwa, trzy dni?

– Zdecydowanie wolałbym grać co 
dwa, trzy dni. Po tygodniu zawsze 
pierwsze minuty w meczu są drę-
twe i zazwyczaj cała pierwsza tercja 
jest bardzo ciężka. Mając tydzień 
bez meczu o punkty, zmienia się 
też cykl treningów. 

W derbach z Hawierzowem czuli-
ście wsparcie kibiców, aczkolwiek z 
powodu restrykcji pandemicznych 
na waszym stadionie mogło się po-
jawić tylko 1000 widzów…
– Niestety sytuacja epidemiczna 
znów nie wygląda najlepiej. Gdyby 
nie obostrzenia, kibiców z pewno-
ścią byłoby więcej. Cieszę się jed-
nak, że mimo wszystko fani przy-
jechali i dopingowali obie drużyny. 

Mam wrażenie, że polski hokej na 
poziomie drużyny narodowej bardzo 
nieudolnie podnosi się z kolan. Czy 
diabeł tkwi w szczegółach? Czego 
wam brakuje, żeby z kadrą, w której 
jest dostatek zawodników z do-
brych lig europejskich, przebić się 
do wyższej klasy rozgrywek repre-
zentacyjnych?
– Ciężko znaleźć jednoznaczną od-
powiedź na to pytanie i nawet nie 
myślę, że sytuacja jest aż tak fatal-
na. Mistrzostwa świata naszej dy-
wizji z powodu pandemii nie były 
rozgrywane od dwóch lat. Ostatni 

turniej, w którym mogliśmy się po-
kazać, był turniej eliminacyjny w 
Bratysławie do przyszłorocznych 
igrzysk olimpijskich w Pekinie. A 
tam myślę, że pokazaliśmy się z 
całkiem korzystnej strony. Wszyst-
ko się teraz okaże w kwietniu na 
mistrzostwach świata w Katowi-
cach i zobaczymy, czy uda nam 
się zdobyć awans. Nadzieja umiera 
ostatnia. 

Jesteś w kontakcie z chłopakami z 
kadry?
– Mam dobry kontakt z chłopaka-
mi z kadry. Często do siebie dzwo-
nimy, wymieniamy się doświad-
czeniami. Kontakty utrzymujemy 
na bieżąco. 

Zbliżają się Święta Bożego Naro-
dzenia. Jak spędzacie wigilię na 
Podhalu, skąd pochodzi cała twoja 
rodzina?
– U nas na Podhalu mamy typo-
wą wigilię polską. Bez udziwnień, 
stawiamy na polskie tradycje świą-
teczne. Wigilia to dla mnie zara-
zem okazja, żeby spotkać się z całą 
rodziną, bo w trakcie sezonu nie 
zawsze jest taka możliwość. Chciał-
bym skorzystać więc z okazji i ży-
czyć z lekkim wyprzedzeniem we-
sołych świąt wszystkim kibicom, a 
także czytelnikom „Głosu”.  

● Alan Łyszczarczyk (z lewej) w pojedynku z hawierzowskim napastnikiem Janem Hudečkiem. Fot. HC Frydek-Mistek

FORTUNA LIGA

BOHEMIANS – 
KARWINA 3:0
Do przerwy: 2:0. Bramki: 22. Puškáč, 
23. Köstl, 81. Necid. Karwina: Bolek 
– Eduardo, Šindelář, Buchta – Křapka 
(74. Mikuš), Jean Mangabeira (46. 
Stropek), Qose, Šehić (79. Svoboda) 
– Čmelík (79. Jurásek), Durosinmi, 
Nešický (65. Sinjavskij).
W zaległym meczu 13. kolejki „trzy-
nastka” była pechowa dla piłkarzy 
Karwiny. Zespół Bohumila Páníka 
w dalszym ciągu czeka na pierwsze 
zwycięstwo w sezonie.  
Lokaty: 1. Slavia Praga 41, 2. Pilzno 
38, 3. Sparta Praga 36,… 5. Ostrawa 
29, 15. Karwina 5 pkt.  (jb)

O punkty w Wiśle
Trzynastu polskich skoczków narciar-
skich wystartuje w weekendowym 
Pucharze Świata w Wiśle. Debiut na 
skoczni im. Adama Małysza zaliczy 
Jan Habdas. Na sobotę (16.30) zapla-
nowano w Wiśle zawody drużynowe, 
w niedzielę konkurs indywidualny 
(16.00). 
Trener Michal Doležal liczy na przeła-
manie formy i znacznie lepszy występ 
swoich podopiecznych, niż na dwóch 
poprzednich przystankach tego sezo-
nu – w Rosji i Finlandii.

Kadra Polski  
na PŚ w Wiśle 
Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr 
Żyła, Jakub Wolny, Andrzej Stękała, 
Stefan Hula, Klemens Murańka, Pa-
weł Wąsek, Tomasz Pilch, Aleksan-
der Zniszczoł, Maciej Kot, Jarosław 
Krzak, Jan Habdas.  (jb)

STRABAG RAIL EKSTRALIGA

D. PRAGA – 
KARWINA 21:28
Do przerwy: 13:17. Karwina: Mokroš, 
Marjanović – Noworyta 2, Široký 3, 
Sobol 3, Patzel 7/3, Solák 6, Skalický, 
Fulnek 4, Užek 2, Růža 1, Mlotek, 
Nantl, Urbański, Franc. 
Piłkarze ręczni Banika sięgnęli w 
środę po 12. zwycięstwo w ekstra-
ligowym sezonie. Test formy przed 
jutrzejszym Pucharem EHF wypadł 
rewelacyjnie. 
Lokaty: 1. Karwina 24, 2. Pilzno 18, 
3. Lowosice 16 pkt.  (jb)

PIŁKA NOŻNA – FORTUNA LIGA: Kar-
wina – Sparta Praga (sob., 15.00), 
Ostrawa – Cz. Budziejowice (niedz., 
15.00). 
PIŁKA RĘCZNA – PUCHAR EHF: Karwina 
– Famagusta (sob., 16.00).  (jb)

Uwaga sportowcy!
Z powodu restrykcji epidemicznych 
nie odbędzie się zaplanowany na 
4 grudnia XI Barbórkowy Turniej 
Ringo. 
Organizatorzy z MK PZKO w Cz. 
Cieszynie-Centrum
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Dnia 4 grudnia minie pierwsza bolesna 
rocznica, kiedy opuścił nas na zawsze 

śp. MUDr ALFRED BOJKO 
z Olbrachcic

W dniu 17 grudnia minie również 41. 
rocznica śmierci Jego Żony 

śp. HENRYKI BOJKO
Z miłością i szacunkiem wspominają 
najbliżsi.

 GŁ-723

BARBARA i HENRYK 
STANICZKOWIE

Z okazji 50-lecia wspólnego życia 
małżeńskiego serdeczne gratula-
cje oraz życzenia radości, miłości 
i wszelkiej pomyślności składają sy-
nowie Romek i Tomek z rodzinami.
 GŁ-711

Dziś, 3 grudnia 2021, mija piąta rocznica śmierci nasze-
go Drogiego Męża, Ojca, Dziadka, Brata i Wujka

śp. mgr. JANA MUSIOŁA 
z Łyżbic, długoletniego dyrektora PSP  

im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu
Z miłością i szacunkiem wspominają żona i córka z ro-
dziną.
 GŁ-693

W niedzielę 5 grudnia będzie obchodzić urodziny 3 x 10 
nasz

WNUK
Z tej okazji dużo zdrowia, pomyślności i sukcesów w ży-
ciu i jeszcze aż 3 x tyle, życzą dziadkowie.
 GŁ-715

Ci, co odeszli, są w naszych sercach i wspomnieniach.
Dnia 6 grudnia 2021 minie 10. bolesna rocznica śmierci 

śp. WŁADYSŁAWA ORSZULIKA
z Rychwałdu

O chwilę wspomnień i zadumy proszą najbliżsi.
 GŁ-716

PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Znajdź nas 
na Facebooku



Znajdź nas 
na YouTubie



WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

ŻYCZENIA

NEKROLOGI

Wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci 

śp. ANTONIEGO ŁACKA
długoletniego pracownika ZG PZKO 

składają Zarząd Główny PZKO i redakcja „Zwrotu”.
 GŁ-721

PIĄTEK 3 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.05 Tatuś 10.30 Ratownicy (s.) 11.25 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 Na 
tropie 14.25 Reporterzy TVC 15.10 Po-
dróżomania 15.40 Losy gwiazd 16.35 
Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.15 Cudowny ka-
myczek (bajka) 21.45 Wszystko-party 
22.40 Zawodowcy (s.) 23.30 Krymi-
nolog (s.) 0.35 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Wielka wojna 
ojczyźniana 9.20 Gorączka złota na 
Jukonie 10.10 Pustkowia Tajwanu 
11.10 Królestwo natury 11.35 Hipopo-
tamy górą 12.35 Wyspa wydr 13.30 Ol-
brzymie warsztaty naprawcze 14.20 
Wojna w powietrzu 1917-1918 15.10 
Wodór kontra Hindenburg 16.00 
Piękne żywe zabytki 16.30 Sąsiedzi 
17.00 Dzieci w Terezinie i potwór z 
wąsem 17.55 Historia czeskiej żywno-
ści 18.15 Heydrich – ostateczne roz-
wiązanie 18.45 Africa obscura 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Za skórę gliny (film) 21.50 In-
trygantka (film) 23.50 River (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.45 Pan profesor (s.) 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.25 
Krok za krokiem (s.) 12.45 Ogólniak 
(s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.00 
CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.) 
16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Pościg 18.30 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Policja Modrava (s.) 21.35 Policja kry-
minalna Anděl (s.) 22.45 Człowiek w 
ogniu (film) 1.40 CSI: Kryminalne za-
gadki Miami (s.). 
PRIMA 
6.25 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 
Slunečná (s.) 10.10 Incognito 11.25 
Strażnik Teksasu (s.) 12.25 Gliniarz i 
prokurator (s.) 13.30 Policja Hamburg 
(s.) 14.30 Powrót komisarza Rexa (s.) 
15.40 Tak jest, szefie! 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Czechy i Słowacja mają talent 
22.00 Kochamy Czechy 23.50 Tak 
jest, szefie! 1.00 Policja w akcji. 

SOBOTA 4 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Zielnik 6.25 Łopatologicznie 
7.20 O srebrnym kamyczku (bajka) 
7.55 Złoty chleb (bajka) 9.05 Carmen 
9.20 Gejzer 9.50 Spotkałem go w zoo 
(film) 11.00 Wszystko-party 12.00 Z 
metropolii, Tydzień w regionach 12.25 
Nasze hobby 13.00 Wiadomości 13.05 
Szczęście króla Alfonsa (bajka) 14.05 
O czarownicy z dużym nosem (bajka) 
15.00 Kto szuka, ten znajdzie (bajka) 
16.00 Koniec semestru (film) 17.00 
Hercule Poirot (s.) 17.55 Mieszkać jak… 
w bloku 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 StarDance XI… Kiedy gwiazdy 
tańczą 22.20 Miroslav Donutil 23.40 
Komisarz Montalbano (s.). 
TVC 2 
6.00 Odkrywanie świata 6.50 Prawda 
o ataku na Pearl Harbor 7.40 Wiet-
nam, azjatycki smok 8.35 Na hulaj-
nodze 8.45 Konno po Czechach 9.15 
Niezapomniany Concorde 10.00 

Lotnicze katastrofy 10.45 Auto Moto 
Świat 11.15 Babel 11.40 Historia hie-
roglifów z Sakkary 12.35 Intrygantka 
(film) 14.30 Ochotnicza straż pożarna 
2021 15.45 100 cudów świata 16.40 
Błękitna krew 17.35 Cudowna planeta 
18.30 Południowy Pacyfik 19.20 Są-
siedzi 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Tora, Tora, Tora! 
(film) 22.25 Purpurowe rzeki (film) 
0.10 Nienasyceni (film) 2.10 Przygody 
nauki i techniki. 
NOVA 
6.10 Tom @ Jerry Show (s. anim.) 
7.05 Scooby-Doo na tropie (s. anim.) 
8.15 Krok za krokiem (s.) 8.40 Super-
Star 11.50 Przyprawy 12.50 Dzwoń 
do TV Nova 13.25 Magazyn domowy 
14.40 Zamieńmy się żonami 16.05 
Ślub od pierwszego spojrzenia 17.30 
Całe szczęście (film) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Vánoční Ka-
meňák (film) 22.00 Battleship (film) 
0.30 300 (film). 
PRIMA 
6.20 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.35 Pie-
skie życie (s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 
8.05 Wyprawa z tatą 8.45 Autosalon.
tv 9.50 Czechy i Słowacja mają talent 
11.30 Kochamy Czechy 13.20 Gwiaz-
dy nad głową (s.) 14.50 Tajemnice 
zamku w Karpatach (film) 16.55 Noc 
pianisty (film) 18.55 Wiadomości, po-
goda 19.55 Showtime 20.15 Gliniarz 
(s.) 22.50 Tajemnice zamku w Karpa-
tach (film) 0.55 Rambo IV (film). 

NIEDZIELA 5 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 
6.25 Koniec semestru (film) 
7.25 Dwie Cecylie (bajka) 8.10 
Uśmiechy M. Macourka 8.50 Łopa-
tologicznie 9.45 Kalendarium 10.00 
Kamera na szlaku 10.30 Obiektyw 
11.00 Życie na zamku (s.) 12.00 
Pytania V. Moravca 13.00 Wiado-
mości 13.05 Niebo i Wincek (baj-
ka) 14.05 Piekielna matura (bajka)  
15.10 O gruszkach uszatkach i jabłusz-
ku rogatku (bajka) 16.00 Po mieście 
chodzi Mikołaj (film) 17.30 Koncerty 
Adwentowe Czeskiej Telewizji 2021 
18.25 Zielnik 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.15 Maria Teresa 
(s.) 22.00 168 godzin 22.30 Morder-
stwo w hotelu Excelsior (film) 0.00 
Sprawy detektywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
6.00 Romantyczne zamki, Ren i Lo-
relei 6.10 Niezapomniany Concorde 
6.55 Starożytne rzesze 7.45 Czecho-
słowacki tygodnik filmowy 8.00 Po-
szukiwania utraconego czasu 8.20 
Rok czeskich tradycji 9.25 Nie pod-
dawaj się plus 9.50 Nie poddawaj się 
10.20 Słowo na niedzielę 10.25 Maga-
zyn chrześcijański 10.50 Przez ucho 
igielne 11.20 Manu i Maciej podróżują 
po Włoszech 11.50 Magazyn religijny 
12.15 Niesamowite zwierzęce rodziny 
13.10 Na pływalni z Marketą Irglovą 
13.35 Historia Santy 14.30 Bedeker 
15.00 Z kucharzem dookoła świata 
15.55 Błękitna krew 16.50 30 lat lady 
Diany 17.40 Historie XX wieku 18.10 
Strony rodzinne 18.35 Rosja z lotu 
ptaka 19.20 Ciekawostki z regionów 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Ostatni Mohikanin (film) 
21.55 Czeska głowa 2021 23.00 Orient 
Express 0.25 Człowiek-delfin 1.45 
Świat w płomieniach (s.). 
NOVA 
6.15 Tom @ Jerry Show (s. anim.) 7.05 
Scooby-Doo na tropie (s. anim.) 8.20 

Muzykanci z Bremy (bajka) 9.30 Den-
nis znów rozrabia (film) 10.55 Świę-
ta pod jednym dachem (film) 12.40 
Wielki Mike (film) 15.10 Przyjaciel na 
niepogodę II (film) 17.00 Sněženky a 
machři po 25 letech (film) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.25 Super-
Star 23.35 Odpryski 0.10 Sněženky a 
machři po 25 letech (film). 
PRIMA 
6.20 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.40 
Pieskie życie (s. anim.) 7.05 M.A.S.H. 
(s.) 8.00 Świat ogarnięty wojną 9.20 
Prima świat 9.50 Tajne rozdziały z 
czeskiej historii 10.15 Być szefem w 
kilka minut 11.00 Partia Terezy To-
mankowej 11.45 Poradnik domowy 
12.30 Poradnik Pepy Libickiego 12.50 
Poradnik Ládi Hruški 13.50 Gliniarz 
(s.) 16.20 Królewna zaklęta w czasie 
(bajka) 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Kiedy smoka 
boli głowa (film) 22.30 Historia ze-
msty (film) 0.35 Jack Reacher (film). 

PONIEDZIAŁEK 6 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Kradzież 9.15 168 
godzin 9.50 Dla mnie przestanie 11.25 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Sama w domu 14.00 Po Cze-
chach 14.10 Morderstwo w hotelu Ex-
celsior (film) 15.40 Krok od nieba (s.) 
16.40 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.15 Dzień, kiedy nie wstało 
słońce (film) 21.40 Reporterzy TVC 
22.25 Colette (film) 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 100 cudów 
świata 9.25 Gorączka złota na Juko-
nie 10.20 Legendarne olbrzymie 
budowle Francji 11.15 Babel 11.45 
Afryka 12.35 Klucz 13.00 Południowy 
Pacyfik 13.55 Magazyn religijny 14.20 
Przygody nauki i techniki 14.50 Wiet-
nam, azjatycki smok 15.45 Olbrzymie 
warsztaty naprawcze 16.35 Lotnicze 
katastrofy 17.20 Bedeker 17.45 100 
dni do zwycięstwa 18.50 Rozwój la-
sów w Mongolii 19.15 Każdy Czech to 
hodowca   19.30 Czechosłowacki ty-
godnik filmowy 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Błękitna 
krew 21.00 Prawdziwa historia D’Ar-
tagnana 22.00 Złoto dla pazernych 
(film) 23.45 Już za tobą tęsknię (film) 
1.35 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Ogól-
niak (s.) 13.55 Dowody zbrodni (s.) 
14.55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.30 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Spece (s.) 22.20 Policja Chicago (s.) 
23.20 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 1.05 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.25 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 
Gafy (s.) 10.25 Poszukujemy mamy i 
taty! 11.30 Strażnik Teksasu (s.) 12.30 
Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 Policja 
Hamburg (s.) 14.30 Powrót komisarza 
Rexa (s.) 15.40 Tak jest, szefie 16.50 
Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Sho-
wtime 20.15 Gwiazdy nad głową (s.) 
21.35 Grubasy 22.40 Poszukujemy 
mamy i taty! 23.55 Być szefem w kilka 
minut. 

GŁ-702

 GŁ-089

 GŁ-718

CO W TEATRZE

SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: 
Pojďme spolu do Betléma (1, godz. 
10.00);
 Hobit (3, godz. 17.0; 6, godz. 
9.30).

CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: O čer-
tovi a jiné vánoční pohádky (3, 
godz. 16.30; 4, godz. 15.30); Re-
sident Evil: Raccoon City (3, 
godz. 19.00; 4, 5, godz. 20.00); 
Dom Gucci (4, godz. 17.00); En-
casto (5, godz. 15.30); TRZYNIEC 
– Kosmos: Resident Evil: Rac-
coon City (3, godz. 17.30); Dom 
Gucci (3, godz. 20.00); Encasto 
(4, godz. 15.00); Přání Ježíškovi 
(4, godz. 17.30; 5, godz. 20.00; 6, 
godz. 19.00); Nie czas umierać 
(4, godz. 20.00); O čertovi a jiné 
vánoční pohádky (5, godz. 15.00; 
6, godz. 17.30); Tady hlídáme 
my (5, godz. 17.30); KARWINA 
– Centrum: Tady hlídáme my 
(3, godz. 17.45; 5, godz. 15.30); 
Resident Evil: Raccoon City (3, 
godz. 20.00); Encanto (4, godz. 
16.30); Dom Gucci (4, 5, godz. 
18.30); Přání Ježíškovi (5, godz. 
17.30); Venom 2 (5, godz. 20.00); 
HAWIERZÓW – Centrum: Ron 
Usterka (3, godz. 17.00); (Nie)dłu-
go i szczęśliwie (3-5, godz. 18.00); 
Resident Evil: Raccoon City (3-5, 
godz. 19.30); Tady hlídáme my 
(4, godz. 17.00); Eternals (6, godz. 
17.00); Prvok, Šampón, Tečka a 
Karel (6, godz. 20.00); CIESZYN 
– Piast: Gwiazdka Klaru Muu 
(3-6, godz. 13.30); Wilk, lew i ja 
(3-6, godz. 15.00); Dziewczyny z 
Dubaju (3-6, godz. 17.00); Dom 
Gucci (3-6, godz. 20.00).

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

BYSTRZYCA – Zarząd MK PZKO 
informuje, że w związku z pogar-
szającą się sytuacją epidemiolo-
giczną „Spotkanie przy opłatku”, 

planowane na 5 grudnia w Domu 
Polskim w Bystrzycy, nie odbę-
dzie się.
CZ. CIESZYN – Grudniowe spo-
tkanie MUR-u odbędzie się w 
środę 8. 12. o godz. 17.00 w „Dziu-
pli”. Na temat „Święta Bożego 
Narodzenia na Śląsku Cieszyń-
skim – między tradycją a współ-
czesnością” mówić będzie Grze-
gorz Studnicki, a wiersze czytać 
będzie Karol Suszka. Ze względu 
na ograniczoną ilość miejsc pro-
simy o rezerwację  e-mailową na 
mur.pzko@gmail com albo tele-
fonicznie +420 705 114 048.  Obo-
wiązywać będą aktualne przepi-
sy sanitarne (szczepienia).
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
przedświąteczne spotkanie 7. 12. 
o godz. 15.00.
KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” 
– Informuje, że spotkanie świą-
teczne nie odbędzie się!
KLUB 99 – Spotyka się w po-
niedziałek 6. 12. o godz. 11.00 w 
restauracji „Na Frysztackiej” w 
Karwinie-Frysztacie.
MILIKÓW-CENTRUM – Klub 
Kobiet MK PZKO odwołuje, z 
powodu sytuacji pandemicznej, 
wystawę świąteczną zaplanowa-
ną na 11 i 12 grudnia.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 7. 12. na 
przedświąteczne spotkanie na 
świeżym powietrzu do Parku Si-
kory w Czeskim Cieszynie. W al-
tanie przy restauracji spotykamy 
się o godz. 14.00.
UWAGA HARCERZE SENIO-
RZY Z „ZAOLZIA”! – W piątek 
10. 12. o godz. 10.00 odbędzie się 
w salce Kongresu Polaków przy 
ulicy Grabińskiej w Cz. Cieszynie 
tradycyjna wigilijka. Można sko-
rzystać z autobusu nr 721, który 
odjeżdża o godz. 9.20 od dworca 
kolejowego. Dla harcerzy senio-
rów, którzy nie mogą być na wi-
gilijce obecni, proszę o kontakt 
telefoniczny pod nr. tel. 777 278 
571, do 4. 12. (dla zamówienia 
obiadu).

OFERTA PRACY

POLSKIE GIMNAZJUM im. Juliusza 
Słowackiego w Czeskim Cieszynie 

przyjmie od nowego roku szkolne-
go na pełny etat (albo wg umowy) 
nauczyciela chemii oraz na skró-
cony etat nauczyciela informatyki 
(programowanie). Znajomość języka 
czeskiego mile widziana. CV proszę 
przesyłać na adres info@gympol.cz. 
Bliższe informacje można uzyskać 
pod nr. tel. +420 604 859 677.
 GŁ-681

OFERTY

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GŁ-531

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES PO-
LAKÓW, ul. Grabińska 458/33: 
do 7. 12. wystawa pt. „Gustaw 
Fierla, życie i twórczość”. Czyn-
na od wtorku do piątku w godz. 
8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓW-
NY PZKO, ul. Strzelnicza 28, 
korytarz wejściowy: do 17. 12. 
wystawa pt. „Jan Górniak, wła-
ściciel cegielni i filantrop”. Czyn-
na w godzinach otwarcia budyn-
ku.
ODDZIAŁ LITERATURY POL-
SKIEJ BIBLIOTEKI REGIO-
NALNEJ w Karwinie zaprasza 
na wystawę  pt. „Gustaw Morci-
nek. 130. rocznica urodzin” ze 
zbiorów Józefa Chmiela oraz na 
Wystawę rysunków dzieci-lau-
reatów i uczestników kategorii 
I konkursu czytelniczego.  Wy-
stawy zwiedzać można do końca 
grudnia w godzinach otwarcia 
biblioteki, również w okresie 
świątecznym: poniedziałek w 
godz. 12.00-18.00, wtorek, czwar-
tek, piątek w godz. 8.00-11.30, 
12.00-18.00, (środa nieczynne), 
w budynku biblioteki na Rynku 
Masaryka.
PAŃSTWOWE POWIATO-
WE ARCHIWUM KARWINA, 
Fryštátská 55, Karwina-Frysz-
tat: do 31. 12. wystawa pt. „Z 
trógły naszej starki”. Czynna: po, 
wt, śr, pt: w godz. 8.00-14.00.

Dusza nasza wyczekuje Pana,
On pomocą naszą i tarczą.
W Nim przeto raduje się serce nasze,
bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie,
ponieważ w tobie mamy nadzieję!

      Psalm 33/20

Kochanej Mamusi, Teściowej, Babci i Prababci 

pani MARII MATUSZEK 
ze Śmiłowic

z okazji 80. urodzin życzymy wytrwałości w wierze  i pogody ducha czer-
panej z miłości do naszego Pana, a także zdrowia i radosnej myśli na co 
dzień.

Córki Renata i Danuta z rodzinami. GŁ-724

1 grudnia 2021 obchodził swój piękny jubileusz 90 lat 

pan GUSTAW WALEK
z Cierlicka

długoletni dyrektor szkół w Kocobędzu i Cierlicku, re-
żyser oraz były prezes MK PZKO w Kocobędzu. Nasz 
Drogi Jubilacie, życzymy Ci dużo zdrowia, sił i radości, 
ze słowami wdzięczności PZKO-owcy z Kocobędza.
 RK-110
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Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej  
z 19 listopada: 
IM GŁĘBSZA NOC, TYM BLIŻEJ ŚWITU

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozloso-
wana książka. Rozwiązania prosimy wysyłać na e-mail: 

info@glos.live. Termin upływa w środę 15 grudnia. Nagrodę 
książkową za poprawne rozwiązanie krzyżówki kombinowanej 
z 19 listopada otrzymuje Wanda Żmija ze Stonawy. Autorem 
dzisiejszego zadania jest Jan Kubiczek.

Rozwiązaniem krzyżówki jest myśl, której autorem jest Stanisław Jerzy Lec, pseudoinim literacki Stach, właściwie ba-
ron Stanisław Jerzy de Tusch-Letz (ur. 6 marca 1909 we Lwowie, zm. 7 maja 1966 w Warszawie) – polski poeta, satyryk, 
aforysta i tłumacz...

P O S T  S C R I P T U M 
UŚMIECHNIJ SIĘ WEHIKUŁ CZASU

• Dziś prezentujemy ciekawostkę, jaką przysłał do 
nas pan Bronisław Zyder. To ujęcia Domu Kultury 
byłej kopalni „Franciszek” w Suchej Górnej. Do użyt-
ku oddano go w październiku 1959. Wtedy zakład 
nazywał się „Klement Gottwald”.  Odbyło się tam 
wiele imprez szkół, Macierzy i PZKO. Po zamknięciu 
kopalni odkupiła go gmina. Niestety koszty utrzyma-
nia były za wysokie i dziś budynek ten należy do firmy 
prywatnej i niestety nie służy pierwotnemu przezna-
czeniu. Zdjęcie archiwalne wykonane zostało między 
1960 z 1966 rokiem.

...tak jest

Tak było...
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POZIOMO:
1. imię księżnej Czartoryskiej lub Łęckiej 

z „Lalki”
2. kieszonkowy magnetofon do nagrywa-

nia rozmów
3. syntetyczny związek organiczny używa-

ny jako środek słodzący
4. albo rybki, albo akwarium – trudny 

wybór
5. cętkowany, nakrapiany, pokryty pla-

mami
6. bezpłodna samica u mrówek i pszczół, 

wykonująca wszystkie prace w gnieździe

7. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
8. dokonuje kontroli, inspekcji danej 

instytucji
9. uczelniane biuro Jego Magnificencji
10.  Demarczyk lub Bem
11.  „...Force One” lub pseudonim Mi-

chaela Jordana
12. asystuje podczas pojedynku
13. kobieta wygłaszająca mowy, przemó-

wienia lub krasomówczyni
14. Sebastián de..., hiszpański kompozy-

tor (zm. 1965)

PIONOWO:
APLAUZ, ASTRUC, ATOMEK, CYKLOP, 
DAKTYL, ELIPSA, ELMIRA, HORROR, 
IDEINA, INDYGO, IRANKA, KANADA, 
OBKŁAD, OFFSET, OHSAKI, OTOFON, 
RORETI, ROSATI, SCOBEE, WITRAŻ, 
WYBIEG, YAMAHA

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
IRADIER, ORATORKA, REKTORAT


