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Zimowe Igrzyska Polonijne 
jeszcze w tym roku
WYDARZENIE: Ta decyzja zapadła w ostatniej chwili 
i niewykluczone, że dla sporej grupy osób będzie 
zaskoczeniem. My też z niedowierzaniem przyjęliśmy 
wiadomość o tym, że za jedenaście dni, od 19 do 23 grudnia, 
w Krynicy odbędą się Zimowe Igrzyska Polonijne.

Janusz Bittmar

Z planami organizato-
rów ze Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” za-

poznał nas bliżej Henryk Cieślar, 
koordynator igrzysk z ramienia 
PTTS „Beskid Śląski”. Repre-
zentacja Polaków w RC powinna 
wystartować w okrojonej wersji 
Zimowych Igrzysk Polonijnych 
2020 wspólnie z ekipami Polonii 
z Austrii, Litwy czy Kazachstanu. 
Przełożone z marca na grudzień 
igrzyska odbędą się w sanitarnym 
reżimie spowodowanym szaleją-
cą w dalszym ciągu w Polsce i na 
świecie pandemią koronawirusa. 
Między innymi z tego powodu do 
Krynicy nie przyjadą tradycyjni 
uczestnicy ze Stanów Zjednoczo-
nych i Kanady, dla których obo-
strzenia na lotniskach stanowiły-
by nie lada wyzwanie. Na chwilę 
obecną wiadomo, że ekipy, które 
zameldują się w Krynicy, będą z 
dużym prawdopodobieństwem 
zwolnione z obowiązku przed-
łożenia testu na obecność koro-
nawirusa. Niewiadoma dotyczy 
jednak warunków powrotu do 
kraju, który w przypadku Repu-
bliki Czeskiej wiązałby się z kwa-
rantanną. 

– Igrzyska polonijne awanso-
wały do rangi międzynarodowej 
imprezy i próbujemy wywalczyć 
dla uczestników taryfę ulgową. 
Odebrałem od piątku sporo tele-
fonów właśnie z tym pytaniem. 
Na pewno nie zamierzamy wysy-
łać ekipy na igrzyska na wariac-
kich papierach. Te sprawy muszą 
być pozapinane na ostatni guzik 
– powiedział „Głosowi” Cieślar, 
wiceprezes PTTS „BŚ”. – Najbliż-
sze dni pokażą, czy wszystko pój-
dzie zgodnie z planem i czy uda 

się skompletować drużynę chęt-
ną do startu w tym bezpreceden-
sowym wydarzeniu sportowym. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że oko-
liczności nie są zbyt sprzyjające. 
Koronawirus nie odpuszcza, ale 
organizatorzy igrzysk zapewnili 
mnie, że w Krynicy zasady bez-
pieczeństwa będą na najwyższym 
poziomie – zaznaczył. 

Dyrektor administracyjny Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska”, 
Kaja Gzyło, w poniedziałkowej 
rozmowie z „Głosem” sprecyzo-
wała najnowsze dane dotyczące 
bezpiecznych zasad uczestnic-
twa w igrzyskach. – Wszystko 
wskazuje na to, że przyjazd do 
Krynicy nie będzie się wiązał z 
obowiązkowym testem na CO-
VID-19, ale powrót do kraju leży 
już w gestii poszczególnych ekip. 
W tym roku zrezygnowano m.in. 
z tradycyjnych spotkań integra-
cyjnych, skreślono też niektóre 
konkurencje, jak choćby popu-
larny turniej w hokeju na lodzie – 
zaznaczyła Gzyło. W oficjalnych 
planach pozostały tylko zawody 
w narciarstwie klasycznym, al-
pejskim i short tracku. – To będą 
kameralne igrzyska, dla 150-200 
osób – dodała. 

– Zaolziańska ekipa powinna 
wyruszyć wspólnie autokarem 
do Krynicy dopiero 20 grudnia, 
w tym samym dniu chcemy bo-
wiem jeszcze przeprowadzić 
w Koszarzyskach mistrzostwa 
w nordic walking (szczegóły w 
piątkowym „Głosie” – przyp. JB) 
– zapowiedział wiceprezes PTTS 
„BŚ”. – Proszę jednak na razie 
wstrzymać się ze zgłoszeniami 
do igrzysk aż do oficjalnego praw-
nego stanowiska, które określi 
możliwości naszego wyjazdu. 
Mądrzejsi będziemy w piątek 11 
grudnia – stwierdził Cieślar. – W 

tej edycji nie będzie zgło-
szeń indywidualnych, je-
śli pojedziemy do Kryni-
cy, to jako jedna drużyna 
Zaolzia. 

Na temat kosztów zdro-
wotnych związanych 
ze startem w Krynicy w 
czasie epidemii koro-
nawirusa organizatorzy 
toczą jeszcze dyskusję. 
Konkretne koszty doty-
czące udziału w imprezie 
wynoszą zaś 150 złotych 
wpisowego od osoby. 
Obejmuje ono zakwate-
rowanie w dobrym ho-
telu i wyżywienie w cen-
trum wydarzeń, Krynicy, 
włącznie z dojazdem i 
powrotem wspólnym au-
tokarem. 

O pozapinanych praktycznie na ostatni guzik przygotowaniach do Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych, które mia-
łyby odbyć się jeszcze w tym roku, dowiedziałem się w piątek. To raptem za dwa tygodnie – pomyślałem w pierwszym 
odruchu, sprawdzając na szybko w mobilnym, mózgowym kalendarzu termin 19-23 grudnia. Kiedy doszedłem do siebie, 
zacząłem się zastanawiać, jak bardzo skrupulatnie organizatorzy przeanalizowali wszystkie „za i przeciw”. To przecież 
jedna ze sztandarowych imprez Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – pomyślałem w trzecim odruchu i pod wpływem 
narastających wątpliwości, czy aby igrzyska w okrojonej wersji, w sanitarnym reżimie spowodowanym epidemią koro-
nawirusa, mają w ogóle sens. W tak trudnych warunkach łatwo przecież o niezamierzony efekt odwrotny – pogrążenie 
i zepsucie całej idei. Mam nadzieję, że sztab organizacyjny imprezy też zadał sobie powyższe pytania, decydując się na 
„Igrzyska Last Minute”.

• Oficjalny plakat XIV Świa-
towych Zimowych Igrzysk 

Polonijnych. Fot. ARC

ZDANIEM... Janusza Bittmara

bittmar@glos.live
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Jan Hamáček
przewodniczący Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej

CYTAT NA DZIŚ

•••

Wierzę, że w przyszłości znów 

nadejdzie pomarańczowa fala 

tsunami

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE...

Fot. ARC

Jerzy Buzek  
europosłem 2020 roku
Jerzy Buzek otrzymał tytuł europosła 
roku 2020 w plebiscycie branżowego 
„The Parliament Magazine”. Byłego 
polskiego premiera i przewodniczące-
go Europarlamentu uhonorowano za 
„wybitnie osiągnięcia” w działalności 
europarlamentarnej.
Jerzy Buzek pochodzi ze Śmiłowic. 
W latach 1997-2001 pełnił funkcję 
premiera polskiego rządu, a od 2004 
r. jest posłem do Parlamentu Euro-
pejskiego. W latach 2009-2012 był 
przewodniczącym PE.
Plebiscyt zorganizowano już po raz 
16. Z uwagi na pandemię koronawi-
rusa zwycięzców ogłoszono on-line. 
Nagrody przyznano w kategoriach 
„najlepszy debiut”, „najlepszy asy-
stent” oraz w obszarach działalności 
deputowanych, takich jak „środo-
wisko”, „zdrowie”, „energetyka” czy 
„ekonomia”. W ponadbranżowej kate-
gorii „nadzwyczajne osiągnięcia” (czyli 
de facto kategorii „europosła roku”) 
zwyciężył Jerzy Buzek. Doceniono go 
za wybitną działalność europarlamen-
tarną. – Radość, wzruszenie i ogrom-
ne zobowiązanie do dalszej pracy. 
Dziękuję „The Parliament Magazi-
ne”, dziękuję koleżankom i kolegom z 
Parlamentu Europejskiego, dziękuję 
mojemu fantastycznemu zespołowi 
– napisał na Twitterze Jerzy Buzek. 
 (wik)

•••
Leo powraca 
W grudniu na polskie tory powróci 
Leo Express. Prywatny przewoźnik 
ponownie będzie woził pasażerów 
z Pragi do Krakowa. Już wcześniej 
weekendowe połączenie Praga – 
Kraków cieszyło się popularnością, 
jednak z powodu pandemii koronawi-
rusa zostało zawieszone. Teraz składy 
Leo Express wyruszą ponownie do 
Polski 13 grudnia. Połączenia z Pragi 
do Krakowa będą realizowane w 
piątki i niedziele, natomiast z Krako-
wa do Pragi w poniedziałki i soboty. 
Ze stacji Praga-Główna pociągi będą 
odjeżdżały o godz. 16.08. W Bogu-
minie zameldują się o godz. 19.56, 
a w Krakowie o godz. 22.23. Z kolei 
odjazdy z Krakowa zaplanowano na 
godz. 5.03, a przyjazdy do Pragi na 
godz. 11.27.
Co ciekawe, po polskiej stronie 
granicy przewoźnik zmienił trasę 
przejazdów swoich pociągów z uwagi 
na modernizację węzła Czechowi-
ce-Dziedzice. Od nowego rozkładu 
jazdy składy Leo Express będą więc 
przekraczały granicę w Chałupkach, 
a potem zamiast w Zebrzydowicach i 
Pszczynie będą się zatrzymywały na 
stacjach Wodzisław Śląski i Rybnik, 
by dalej przez Tychy, Katowice i My-
słowice dotrzeć do Krakowa.  (wik)

•••
Wieczorne wypadki
Dwie osoby nawdychały się dymu w 
czasie pożaru jednego z mieszkań na 
parterze czteropiętrowego budynku 
w Karwinie-Nowym Mieście. Pożar 
wybuchł w sobotę po 21.00. Na 
miejscu zdarzenia interweniowały 
trzy zastępy straży pożarnej. Przed 
przybyciem strażaków policjanci 
wyprowadzili z domu dwie osoby, ko-
lejnych sześć osób ewakuowali stra-
żacy wyposażeni w maski i aparaty 
powietrzne. Pożar szybko ugaszono, 
natomiast jeszcze przed przyjazdem 
zespołu pogotowia ratunkowego 
dwóm poszkodowanym osobom 
ratownicy podali tlen. Szkody oszaco-
wano na 100 tys. koron.
Dla odmiany w niedzielny wieczór w 
Hawierzowie młody mężczyzna zo-
stał potrącony przez samochód. Zgło-
szenie odebrano kilkanaście minut 
przed godz. 20.00. Według świadków 
23-latek stracił przytomność krótko 
po zderzeniu. Lekarz pogotowia ra-
tunkowego stwierdził u niego uraz 
głowy oraz nóg, nie wykluczył jednak 
innych uszkodzeń ciała. Ratownicy 
medyczni zaaplikowali poszkodo-
wanemu środki przeciwbólowe, 
zabezpieczyli mężczyznę kołnierzem 
szyjnym, umieścili na materacu próż-
niowym, a następnie przetransporto-
wali do Szpitala Uniwersyteckiego w 
Ostrawie.  (wik)

W SKRÓCIE...

W tych dniach na profilu „Karviná žije” na Facebooku poja-
wił się link do nowej piosenki o Karwinie. Razem z nim 
zamieszczono również krótką informację o tym utworze. 

Dla przedstawicieli mniejszości narodowych żyjących na tym terenie, 
można rzec, wielce obiecującą. W samym tytule stało bowiem wielkimi 
literami, że chodzi o utwór śpiewany w kilku językach, co później zosta-
ło rozwinięte, że piosenka zwraca uwagę na „różnorodność narodowo-
ściową” oraz „współżycie kilku narodów”, w związku z czym śpiewa się 
w niej po czesku, słowacku, polsku i grecku. Tytuł „To przecież znasz” 
(w oryginale „Vždyť už to znáš”) miał być natomiast bezpośrednią reak-
cją na rozpowszechnianie się koronawirusa na karwińskich kopalniach, 
kiedy to cały region został uznany w RC za największe ogniska zakażeń.
Do wczoraj utwór zebrał ponad 430 „lajków”. Ja też dałam „łapkę w 
górę”. Spodobał mi się pomysł oraz język polski, jakim posługuje się 
w nim Adam Farana. Reszta, niestety, mnie zawiodła. Muzyka, styl 
lirycznej ballady, byłaby może do przyjęcia, gdyby towarzyszyła jej jakaś 
treść. Tej, niestety – wbrew zapowiedzi o koronawirusowej nagonce na 
górników – w tym utworze zabrakło. W związku z tym słuchacz pomimo 
znajomości trzech z czterech występujących w niej języków staje się 
świadkiem smętnego narzekania na nie wiadomo jaki temat, którego 
zwieńczeniem jest refren: „Vždyť už to znáš, tady to není lehký...” (To 
przecież znasz, tutaj nie ma lekko...). 
Jak napisał autor jednego z kilkudziesięciu komentarzy, które pojawiły 
się pod linkiem do nowej karwińskiej piosenki, sto ludzi – sto poglądów. 
Mój na ten temat jest taki, że pomimo tych stu różnych opinii (zgadzam 
się np. z tą, że brakuje sekwencji romskiej oraz „po naszymu”) warto 
było wyprodukować ten utwór i wypuścić w wirtualną przestrzeń. Prze-
konała mnie o tym m.in. krótka dyskusja nt. zasadności użycia w pio-
sence języka greckiego, w której to znająca realia internautka tłumaczy, 
skąd Grecy wzięli się w Karwinie. Myślę, że właśnie dla takich pytań o 
pochodzenie, nieważne, czy to Greków, Polaków lub Czechów, warto po-
dejmować tego typu wielojęzyczne inicjatywy. A że nie są najwyższych 
lotów? Nic nie szkodzi. Ważne, że łączą ludzi i dają do myślenia. 

ZDANIEM... Beaty Schönwald

beata.schonwald@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

JABŁONKÓW
Od wczoraj można od-
bierać w miejskim wy-
dziale szkolnictwa i kul-
tury gminne kalendarze 
na przyszły rok. Autorami 
zamieszczonych w nich 
ilustracji są uczniowie 
polskiej i czeskiej szko-
ły podstawowej, które 
namalowały je pod kie-
runkiem Blanki Suszki 
Szczuki oraz Zuzany 
Karpeckiej. W kalendarzu 
mieszkańcy znajdą takie 
informacje, jak terminy 
wywozu śmieci, rozkład 
roku szkolnego czy rozpi-
skę zmian w Hucie Trzy-
nieckiej. 
 (sch) 

TRZYNIEC
Oddział hematologiczno-
-transfuzyjny potrzebuje 
krwi. Przykład dają jego 
pracownicy, którzy po 
przerwie spowodowanej 
sytuacją epidemiczną 
wracają do praktyki ze-
społowego oddawania 
krwi. Oddział w celu 
pozyskania życiodajnego 
płynu zwiększył liczbę 
dni dla krwiodawców. 
Chętni mogą się zgłaszać 

w dni 
robocze 
w godz. 7.00-
14.00 pod nr. tel. 
558 325 175. Pracow-
nice najpierw przepro-
wadzą z taką osobą 
krótką rozmowę 
kwalifikacyjną. Jeśli 
stwierdzą, że rozmów-
ca może zostać dawcą 
krwi, wspólnie ustalą 
termin. (sch)

STONAWA
Z trwającymi przez 
trzy lata utrudnieniami 
powinni się liczyć kie-
rowcy, którzy jeżdżą do 
Karwiny drogą III/4786, 
prowadzącą koło zakładu 
pomocniczego „Darków”. 
Z powodu budowy ob-
wodnicy Karwiny droga 
zostanie od 13 bm. za-
mknięta na odcinku od 
drogi głównej między 
Czeskim Cieszynem i 
Karwiną aż po znajdujący 
się za wiaduktem nad 
kolejami skręt w kierunku 
starego darkowskiego 

uzdrowiska. Do zmian 
dojdzie również w rozkła-
dach jazdy kursujących 
tędy autobusów. Objazd 
poprowadzi obok kopalni 
ČSM. (sch)

WĘDRYNIA
Jazda na rowerze wśród 
zieleni. Taki cel przyświe-
cał samorządowcom, któ-
rzy postanowili jeszcze 
teraz, u schyłku jesieni, 
posadzić wzdłuż ścieżki 
rowerowej nowe drze-
wa. Wybrali tradycyjne 
gatunki liściaste, jak dąb, 
buk, grab czy brzoza. Na 
wiosnę dołączą jeszcze 
do nich nowe krzewy.
 (sch) 

wtorek

środa

czwartek

dzień: 4 do 8 ºC 
noc: 5 do 1 ºC 
wiatr: 1-2 m/s

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

dzień: 0 do 3 ºC 
noc: 3 do -3 ºC 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

8
grudnia 2020

Imieniny obchodzą:  
Maria, Romaryk
Wschód słońca: 7.29
Zachód słońca: 15.45
Do końca roku: 23 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Kupca
Przysłowia: 
„Po suchym grudniu, 
sucha wiosna bywa 
i pogoda we żniwa”

JUTRO...

9
grudnia 2020

Imieniny obchodzą:  
Leokadia, Wiesław, 
Wiesława
Wschód słońca: 7.30
Zachód słońca: 15.44
Do końca roku: 22 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Dziewic
Przysłowia:
„Grudzień to miesiąc 
zawiły, czasem srogi, 
czasem miły”

POJUTRZE...

10
grudnia 2020

Imieniny obchodzą:  
Julia, Menas
Wschód słońca: 7.31
Zachód słońca: 15.44
Do końca roku: 28 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Praw Człowieka
Przysłowie:
„Suchy grudzień stoi za to, 
że sucha będzie wiosna 
i suche lato”

POGODA

STONAWA

WĘDRYNIA

JABŁONKÓW
•Takie wi-
doki tylko 
w Azji czy 
Afryce? Nic z 
tych rzeczy. 
W ubiegłym 
tygodniu 
w Czecho-
wicach-
Dziedzicach 
policjanci 
zatrzymali 
do kontroli 
fiata seicen-
to, który na 
dachu prze-
woził bagaż 
blisko dwa 
razy większy 
niż sam samochód! Do zdarzenia doszło na jednej z lokalnych ulic. Kontrola 
auta oraz 51-letniego kierowcy wykazała, że prowadził on samochód mimo 
braku polisy ubezpieczenia komunikacyjnego i badań technicznych pojazdu. 
Po zlustrowaniu bagażu okazało się zaś, że fiat przewoził na dachu styropian. 
Został on jednak załadowany w sposób zagrażający bezpieczeństwu w ruchu 
drogowym. Mężczyzna został ukarany dwoma mandatami karnymi. Policjanci 
skierowali też sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który 
może nałożyć na kierowcę karę administracyjną za brak ubezpieczenia pojaz-
du. (wik)
Fot. ARC

TRZYNIEC

Kursy narciarskie 
odwołane 
Szkoły pod-

s t a w o w e 
nie czekają 
na dalszy roz-
wój sytuacji 
epidemicznej 
i ostatecznie 
odwołują kur-
sy narciarskie. 
Powodem są 
wytyczne mi-
n i s t e r s t w a 
oraz całkowi-
te skupienie 
się na nauce. 
– Mieliśmy 
wyjechać do Istebnej tuż po Nowym 
Roku, 4 stycznia. To jest nierealne, 
aby kurs odbył się w tym terminie – 
mówi Tomasz Śmiłowski, dyrektor 
PSP w Karwinie-Frysztacie. – We-
dług aktualnych instrukcji Mini-
sterstwa Szkolnictwa takie wyjazdy 
są niemożliwe. Sytuacja wprawdzie 
może się zmienić, ale na przygo-
towanie takiej imprezy trzeba sto-
sunkowo dużo czasu, nie można 
tego zrobić „w weekend”. 

Dyrektor nie ukrywa, że choć 
sam jest narciarzem i lubi wyjaz-
dy w góry, w obecnej sytuacji jest 
przeciwny organizowaniu kursu 
narciarskiego, nawet jeżeli mini-

sterstwo umożliwiłoby to w ostat-
niej chwili. Tego typu impreza 
niesie ze sobą ryzyko zachorowań 
na COVID-19 i kwarantanny dla 
całej klasy, co ponownie skompli-
kowałoby nauczanie. – Przez to 
wszystko, co się dzieje, już od wio-
sny narastają zaległości, nie mo-
żemy sobie pozwolić na wyjazdy 
czy inne przerwy w nauce – dodał 
Śmiłowski. 

Podobną decyzję podjęła górno-
suska polska podstawówka, która 
uczestniczy w kursach razem z 
Karwiną. O odwołaniu kursu po-
informowała także m.in. dyrekcja 
PSP w Czeskim Cieszynie.  (dc)

839
koron – o tyle wzrosną średnio emerytury w RC od stycznia przyszłego roku. 
Waloryzowane będą także renty inwalidzkie oraz dla wdów, wdowców i sierot. 
Czeski Zakład Ubezpieczeń Społecznych co roku automatycznie przeprowadza 
waloryzację. Po raz pierwszy w historii została ona obliczona z uwzględnieniem 
indeksu wzrostu cen konsumenckich w gospodarstwach domowych emerytów.   
 (dc)

Ostatnie granty 
w tym roku
Siedem kolejnych wniosków 

otrzyma finansowe wsparcie 
Funduszu Rozwoju Zaolzia Kon-
gresu Polaków w RC. Zdecydowała 
o tym Komisja Grantowa FRZ na 
swym szesnastym posiedzeniu, 
które odbyło się 30 listopada.

Z powodu „zamrożenia” życia 
kulturalnego w czasie pandemii 
w ostatnim kwartale tego roku do 
czeskocieszyńskiej Kancelarii Kon-
gresu Polaków w RC napłynęło tyl-
ko siedem wniosków o dofinanso-
wanie. Wszystkie zostały przyjęte, 
a FRZ przeznaczył na ten cel ponad 
255 tys. koron. I tak 21 700 koron 
otrzyma Macierz Szkolna przy Pol-
skiej Szkole Podstawowej w Cierlic-
ku na Festiwal Siła Marzeń – pokaż 
na co cię stać. Komisja grantowa 
przyznała też 50 tys. koron Pol-
skiemu Towarzystwu Turystycz-
no-Sportowemu „Beskid Śląski” na 
promocję jubileuszu 100-lecia tej 
zasłużonej organizacji. Na dofinan-
sowanie w wysokości 47 tys. koron 
może ponadto liczyć Polska Szkoła 
Podstawowa w Karwinie-Fryszta-
cie. Pieniądze pozwolą zorganizo-
wać wycieczkę edukacyjną do War-
szawy.

Decyzją Komisji Grantowej FRZ 
Towarzystwo Nauczycieli Polskich 
otrzyma 55 tys. koron na projekt 
wydawniczy „Tu jesteśmy... Szkol-
nictwo polskie na Zaolziu w drugiej 
dekadzie XXI wieku”. Polska pod-
stawówka w Ropicy dostała 26 tys. 
koron na rekonstrukcję strojów lu-
dowych, natomiast Miejscowemu 
Kołu PZKO w Lesznej Dolnej przy-
znano 35 750 koron na całorocz-
ne spotkania dzieci i młodzieży. 
Ponadto Zarząd Główny Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego 
otrzymał 20 tys. koron na dwuję-
zyczną, polsko-czeską publikację 
„Polskie szkolnictwo na Zaolziu”. 
 (wik)

• Zeszłoroczny kurs narciarski karwińskiej i górnosuskiej 
szkoły w Istebnej. Fot. DANUTA CHLUP

Prezentacja  
on-line 
Akademia Handlowa w Cze-

skim Cieszynie jest jedną z 
pierwszych szkół średnich, któ-
re już w grudniu organizują dni 
otwarte. Oczywiście – jak na obec-
ne czasy przystało – w Internecie. 
Odbędą się w dwa kolejne czwart-
ki: 10. (w godz. 8.00-12.00 oraz 
14.00-17.00) oraz 17. (13.00-17.00). 
Aby wziąć udział w tym wyda-
rzeniu on-line, nie trzeba pobie-
rać żadnej aplikacji ani niczego 
instalować, wystarczy kliknąć w 
link do Dnia Otwartego na stronie 
internetowej szkoły www.oact.cz. 

Uczniowie klas dziewiątych 
i ich rodzice będą mogli w cza-
sie trwania wydarzenia zada-
wać pytania dotyczące nauki w 
Akademii Handlowej, między 
innymi organizacji nauczania w 

mieszanej klasie czesko-polskiej. 
Dyrekcja szkoły przypomina, że 
szkoła oferuje poszerzoną naukę 
języków obcych i informatyki, 
możliwość zdobycia międzynaro-
dowych certyfikatów językowych, 
uczestnictwo w stażach zagra-
nicznych. 

W planie jest także stacjonarny 
Dzień Otwarty. Jeśli obostrze-
nia związane z koronawirusem 
to umożliwią, odbędzie się on 21 
stycznia w godzinach 12.00-17.00. 

– Wkrótce będziemy mieli także 
gotowy film wideo w języku pol-
skim na temat naszej szkoły. Prze-
ślemy go do poszczególnych szkół 
podstawowych – zapowiedziała 
dyrektorka Akademii Handlowej, 
Krystyna Bonček. 

 (dc)

Koniec węgla
Komisja węglowa jako rządo-

wy organ doradczy uznała 
2038 rok za możliwy termin za-
kończenia wykorzystywania wę-
gla do produkcji ciepła i energii 
elektrycznej w RC. Termin, za 
którym głosowało 15 spośród 19 
członków komisji, jest kompro-
misem między scenariuszami, 
które brały pod uwagę zarówno 
wcześniejszy (2033), jak i póź-
niejszy (2043) termin. Ostateczna 
decyzja będzie jednak należeć do 
rządu. 

Za 2038 rokiem opowiedział się 
również pierwszy wicehetman 
województwa morawsko-śląskie-
go, Jakub Unucka. – Byłem zde-

cydowany nie głosować za żadną 
z tych dat. W trakcie końcowych 
rozmów udało się jednak przefor-
sować uwarunkowanie uchwały 
koniecznością zakończenia bu-
dowy małych i dużych elektrowni 
jądrowych oraz ciepłowni – wyja-
śnił wicehetman województwa 
Jakub Unucka. 

Podkreślił również, że komisja 
zobowiązała niniejszą uchwałą 
rząd do wypłacenia 100 mld ko-
ron regionom węglowym – mo-
rawsko-śląskiemu, usteckiemu 
i karlowarskiemu. Pieniądze te 
mają im pomóc po zamknięciu 
kopalń w wyjściu na prostą. 

 (sch)

Nie ma powodów do 
optymizmu. Sytuacja 
zamiast się poprawiać, 
ulega pogorszeniu. 
To główny przekaz 
morawsko-
śląskiego hetmana, 
Ivo Vondráka, 
po wczorajszym 
posiedzeniu Sztabu 
Kryzysowego 
województwa. 
– Chciałbym mieć dla was lepsze wieści – 
powiedział wczoraj po południu dziennikarzom.

Beata Schönwald

W ub. tygodniu, z wyjątkiem 
weekendu, który zawsze 
wykazuje mniejsze liczby, 

w naszym regionie przybywało dzien-
nie ok. 600-700 nowych przypadków 
zakażenia COVID-19. Podniósł się rów-

nież wskaźnik reprodukcji na poziom 
1,1, co jest jasnym sygnałem tego, że 
epidemia się rozwija zamiast się cofać. 
Niebezpiecznie wzrósł również indeks 
ryzyka. W skali całego województwa 
osiągnął 66 punktów, co oznacza 4. 
stopień zagrożenia w pięciostopnio-
wej skali zagrożenia epidemicznego 
PES. Jeszcze gorzej przedstawia się sy-

Zamiast być lepiej jest gorzej

tuacja w dwu powiatach – ostraw-
skim i opawskim, gdzie wartość 
indeksu wynosi 76 punktów, które 
teoretycznie plasują je w najwyż-
szej piątej klasie. 

– Wzrost liczby zakażeń zwią-
zany jest z otwarciem szkół. To 
rzeczywistość, z którą będziemy 
musieli przez jakiś czas walczyć. 
Dobrze chociaż, że osób wymaga-
jących opieki szpitalnej przybywa 
powoli – stwierdził hetman. W 
kontekście otwartych szkół przy-
pomniał, że w piątek i sobotę od-
bywało się testowanie nauczycieli 

szybkimi testami antygenowymi. 
Wśród 107 z nich wykryto 2 pozy-
tywne przypadki. Zdaniem Von-
dráka, nie jest jednak dobrze, że 
nauczyciele zwlekają z testami. Jak 
na razie bowiem spośród 18 tys. 
przedstawicieli tego zawodu tylko 
1175 zarejestrowało się w systemie. 
System rezerwacji będzie od 18 bm. 
otwarty również dla wszystkich, 
którzy przed świętami będą chcie-
li zrobić test na obecność korona-
wirusa. W związku z tym hetman 
apelował podczas wczorajszej kon-
ferencji prasowej, żeby korzystać z 
tego narzędzia prewencji, jakim są 
szybkie testy antygenowe. 

Apelował również o respektowa-
nie innych i rozsądek. – Nie istnieje 
jedyny dobry powód, żeby nie do-
trzymywać wprowadzonych ogra-
niczeń. Bądźcie odpowiedzialni w 
tym, że będziecie nosili maseczki i 
dotrzymywali odpowiedni dystans. 
To sprawa naszej przyszłości. To, 
czy przedsiębiorcy będą mogli pro-
wadzić swoją działalność, a także 
czy młodzież będzie mogła chodzić 
do szkoły, będzie zależało od tego, 
jak szybko poradzimy sobie z tą 
epidemią. Nie ma bowiem jedyne-
go powodu po temu, by przypusz-
czać, że pandemia jest już za nami i 
być optymistą – podkreślał wczoraj 
kilkakrotnie Ivo Vondrák.  
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Fot. ARC

Zdjęcia: ARC

Listopadowe »Ogniwo«
Czas biegnie z impetem... Li-

stopad się skończył i mamy 
grudzień. Do świąt Bożego Naro-
dzenia, najpiękniejszych w roku, 
pozostało już zaledwie kilkana-
ście dni. Na dworze pojawiają się 
pierwsze przymrozki i śnieg. Gdy 
zima na dworze oraz ostry mróz i 
wiatr, to każdy z nas najchętniej 
zawinąłby się w kokon z koca. 
Przysiądźcie zatem do lektury 
„Ogniwa” i dajcie się porwać czy-
taniu, które wzbogaca.

O czym możecie przeczytać w 
najnowszym „Ogniwie”? Jak w 
każdym numerze nie zabrakło 
wywiadu, tym razem z Elżbietą 
Macurą, uczennicą klasy dziewią-
tej Polskiej Szkoły Podstawowej 
w Lutyni Dolnej. Interesuje się 
przyrodą, zwierzętami, sympatią 
darzy przede wszystkim konie 
oraz koty. Lubi różne przedmioty 
w szkole, zwłaszcza chemię, bio-
logię, matematykę i wychowanie 
plastyczne. 

Jakie rubryki jeszcze można 
znaleźć? „Poznaj Polskę”, czy-
li urocze zakątki Polski, które 
warto zobaczyć, „Kalendarium” 
– ważne daty w historii, „Niety-
powe kalendarium” – ciekawe 
dni i święta, „Czytam, bo lubię” 
– informacje o ciekawych książ-
kach, które warto przeczytać. W 
tym numerze nie zabrakło rów-
nież „Fotoprzygody”. Na łamach 
„Ogniwa” możecie przeczytać 
również o wyprawie „Szlakiem 

faraonów”, czyli rejs po Nilu”. 
Podobno najlepszym sposobem 
na zapoznanie się z Egiptem, jest 
rejs po owej „żywej” rzece. Z pew-
nością trzeba się z tym zgodzić. 
Również w tym numerze znaleźć 
można „Ciekawostki”, informa-
cje z rożnych dziedzin, rubrykę 
„Zdrowie na talerzu”, czyli co 
można samemu przygotować w 
kuchni na święta… 

Życzmy sobie szczęścia, bo 
tak niewielu ludzi zna 
jego smak. 

Życzmy sobie miłości, bo 
cierpimy na jej brak.

Życzmy sobie zdrowia 
najlepszego, bo nie ma od 
zdrowia nic ważniejszego. 

Cierpliwości, wytrwałości 
i siły, aby odnaleźli się ci, 
którzy się zgubili. 

Uśmiechu, szczęścia 
i radości, po prostu 
samych przyjemności. 

Spełnienia marzeń, 
nawet tych, na które nie 
liczymy. 

Ciepła i rodzinnej 
serdecznej atmosfery, 
o której od dziecka śnimy. 

Niegasnącej nadziei 
i wiary, że spełnią się 
nasze plany i zamiary. 

A ja? Życzę spokojnego przeżycia 
świąt Bożego Narodzenia i wszyst-
kiego dobrego w 2021 roku. A 
więc... Do siego roku!

 Jan Kubiczek

Grudniowa 
»Jutrzenka«
Blask gwiazd przypomina, 
że czasem wystarczy tylko wypowiedzieć życzenie.
I niech się spełni!

Spełniło się ono redakcji i 
wszystkim współpracow-
nikom, którzy tworzą „Ju-

trzenkę”. Gazetka trafiła do szkół, 
do czytelników. Mogą Oni zaśpie-
wać w przedświątecznym czasie 
piosenkę o srebrnych kolczykach 
choinki, dowiedzieć się, jaki do-
bry uczynek zrobiła koleżanka Ju-
trzenka. 

W czasie Adwentu jesteśmy peł-
ni oczekiwania. Świat wydaje nam 
się piękniejszy, bardziej kolorowy. 
Chcemy tą radością się dzielić. Pra-
gniemy, by wszystkim było dobrze. 
I taka jest atmosfera grudniowej 
gazetki.

Świąteczne przygotowania trwa-
ją we wszystkich domach, także 
u liska, borsuka i wiewiórki z na-
szej historyjki obrazkowej. Mate-
matyczna zabawa – to tym razem 
kupno prezentów, a w „dobrych 
manierach” znajdziecie kilka in-
strukcji właściwego zachowania 
się podczas robienia zakupów. 
Wszystkie opowiadania i bajki po-
ruszają temat przyjaźni i dobroci. 
Teatrzyk podpowiada: „Dzielmy 
się szczęściem, uwagą, miłością, 
niech radość i pokój nam w sercach 
zagoszczą”.

Z poważnych tematów wybra-
liśmy tym razem bookcrossing. 
Książka w podróży, książko-krą-

żenie. Co to takiego? Dowiedz się! 
Wspieramy czytelnictwo!

W rubryce „Zręczne ręce” za-
pachniał świąteczny piernik, ale 
nie taki prawdziwy, z ciasta, lecz 
trwały, z filcu. Można go będzie za-
wiesić na choince. Wygląda równie 
apetycznie, jak prawdziwy.

Z kolei w cyklu o ziołach – tro-
chę leczniczej egzotyki: imbir, 
aloes, żeń-szeń. Polecamy przepis 
na herbatkę imbirową. Łamigłów-
ki świąteczno-zimowe i zabawy 
rysunkowe uzupełnia dodatko-
wo jedno przypomnienie i jedno 
ogłoszenie konkursu. Konkurs 
rysunkowy „Szkoła za sto lat”, 
który został ogłoszony na stro-
nie www.pctesin.cz i w „Głosie”, 
kończy się 13 grudnia. Natomiast 
konkurs jubileuszowy „Jutrzen-
ki” – na tort urodzinowy 3D, to 
nowość. Należy go wykonać z pla-
steliny, tektury, następnie sfoto-
grafować, a zdjęcie przysłać do 
redakcji najpóźniej do 20 lutego 
2021 roku. Najlepsze prace zosta-
ną nagrodzone i zaprezentowane 
na naszych łamach w „Galerii Ju-
trzenki”. 

I jeszcze niespodzianka: gra 
planszowa „Zimowy spacer”. Po-
trzebne będą pionki i kostka do gry 
oraz łut szczęścia.

 Barbara Glac

Po dekoracje i prezenty do Cieszyna
Jednym z miejsc, gdzie w weekend można było rozejrzeć się za świątecznymi dekoracjami i oryginalnymi 
prezentami, były targi rękodzielnicze na Rynku w Cieszynie. 

Danuta Chlup

Sprzedawcy oferowali w swo-
ich stoiskach wieńce świą-
teczne, świeczniki, ozdoby 

na choinkę w dawnym stylu, pier-
niki z lukrem, dekoracje tekstylne, 
drewniane zabawki. Był duży wy-
bór kartek świątecznych. Niestety, 
ze względu na sytuację epidemio-
logiczną, nie można było liczyć na 
grzańca czy przekąski, gastrono-
miczna oferta ograniczyła się do 
kołacza typu kurtosz, który raczej 
nie ma związku z kuchnią cieszyń-
ską.

Swoje wyroby oferowali nie tyl-
ko rzemieślnicy i producenci z 
Cieszyńskiego, ale także z innych 
regionów Polski. Edyta Kwapiń-
ska przyjechała aż z Koła w Wiel-
kopolsce z poduszkami, jaśkami i 
podobnymi wyrobami wypełnio-
nymi łuską gryczaną i ziarnkami 
gorczycy. Zapewniała, że spanie 
na takich poduszkach jest bardzo 
zdrowe i pomaga m.in. przy sta-
nach zapalnych oraz bólach kręgo-
słupa i głowy. 

Grażyna Kucharczyk z Krakowa 
sprzedawała własnoręcznie pro-
dukowaną biżuterię oraz szale w 
stylu ponczo z fantazyjnymi kwia-
towymi dekoracjami, które produ-
kuje jej koleżanka z Wisły. Do kom-
pletu można było kupić takie same 
czapki. 

– Jarmarków i kiermaszów jest w 
tym roku mniej niż zwykle, część 
się odbywa, ale część została odwo-
łana. To jest dla nas trudny rok. W 
Cieszynie jest cudownie – i pogoda 
nam dopisała, bo jest jedenaście 

stopni, i klienci są naprawdę bar-
dzo sympatyczni, serdeczni. Przy-
chodzą też ludzie z zagranicy – mó-
wiła Kucharczyk.

Po rynku kręciło się sporo osób, 
ale ścisku nie było. Każdy spokoj-
nie mógł podejść do interesującego 
go stoiska, popytać sprzedawców o 
towar, wybrać to, co najbardziej mu 
się podobało. 

– W sytuacji, kiedy nie wol-
no się gromadzić, udało nam się 
tak przeprowadzić imprezę, aby 
ludzie rozproszyli się po płycie 
rynku oraz aby przychodzili o róż-
nych porach – powiedział naszej 

gazecie Marcin Wieczorek, orga-
nizator jarmarku. – Cieszę się, że 
udało nam się w ogóle zrealizo-
wać to wydarzenie, bo do ostatniej 
chwili nie było wiadomo, czy nie 
pojawią się jakieś nowe restryk-
cje i nie trzeba go będzie odwo-
łać. Ograniczyliśmy się do części 
handlowej, niestety nie mogło być 
gastronomii czy też programu kul-
turalnego. Ale tak naprawdę nasz 
jarmark był jednym z nielicznych 
tego typu wydarzeń w kraju – pod-
sumował organizator. 

Najmłodsi goście jarmarku 
najczęściej pozowali do zdjęć na 

tle choinki, a jeszcze częściej w 
błyszczących mnóstwem świa-
tełek saniach Świętego Mikołaja. 
Wystawiona była także drewniana 
szopka autorstwa cieszyńskiego 
twórcy Krystiana Zająca. – Szopka 
ta należy do prywatnego właścicie-
la, który zamówił ją u mnie. Wła-
ściwie to robiłem szopkę do lalek 
ceramicznych, które on sprowadził 
z wytwórni w Pilźnie na Podkar-
paciu – powiedział Zając „Głoso-
wi”. Dodał, że duża szopka, która 
znajduje się w ratuszu w Czeskim 
Cieszynie, także pochodzi z jego 
warsztatu. 

• Cieszyńska choinka i sanie Święte-
go Mikołaja. 

• Grażyna Kucharczyk przywiozła z 
Krakowa własnoręcznie produkowa-
ną biżuterię. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

• Zapadający zmierzch podkreślił kli-
mat jarmarku.

• Pacjentom czeskocieszyńskiego szpitala św. Mikołaj przyniósł prezenty – paczki z owocami i słodyczami. W ub. 
latach w Mikołaja i jego świtę przebierali się uczniowie szkół zdrowotnych. W tym roku z przyczyn epidemicznych 
musieli ich zastąpić pracownicy szpitala. Z tego samego powodu również przedświąteczne imprezy odbędą się tutaj w 
ograniczonym zakresie albo co najmniej w zmienionej formule. Np. w piątek 18 bm. nauczyciele miejscowej Podstawo-
wej Szkoły Artystycznej im. Pawła Kalety zagrają dla pacjentów polskie i czeskie kolędy. (sch)
Fot. ARC

W OBIEKTYWIE... Druga niedziela 
Adwentu

Za nami już druga niedziela te-
gorocznego, innego niż do tej 

pory Adwentu. Tradycyjnie zapa-
lamy świece po kolei w każdą nie-
dzielę. W tym roku ostatnia, czwar-
ta, zapłonie 20 grudnia. 

Adwent w tradycji chrześcijań-
skiej to czterotygodniowy okres 

przygotowania na przyjście czy też 
narodziny Jezusa Chrystusa. 

A jak ten okres wygląda u Was? 
Przyślijcie nam zdjęcia swoich 
świeczników adwentowych. Pisz-
cie na adres: wolff@glos.live. Z chę-
cią zaprezentujemy je na naszych 
łamach.  (endy)

Vołosi on-line
Instytut Polski w Pradze zaprasza 
na koncert grupy Vołosi. Transmi-
sja wydarzenia, które zorganizowa-
no w ramach cyklu koncertowego 
Jazz Meets World, odbędzie się w 
czwartek 10 grudnia. Początek o 
godzinie 19.30.

Zespół Vołosi składa się zarówno 
z wykonawców grających muzykę 
klasyczną, jak i muzyków zajmują-
cych się wyłącznie folklorem. Grają 
w nim: Krzysztof Lasoń (skrzypce), 
Zbigniew Michałek (skrzypce), Jan 
Kaczmarzyk (altówka, dudy), Sta-
nisław Lasoń (wiolonczela) i Robert 
Waszut (kontrabas). Zadebiutował 
w 2010 r. na Festiwalu Nowa Trady-
cja, zdobywając wszystkie nagrody 
regulaminowe i pozaregulamino-
we. W 2011 r. potwierdził klasę, 
otrzymując Grand Prix Svetozar 
Stracina dla najlepszego utworu 
world music w Europie na konkur-
sie organizowanym przez Europej-
ską Unię Nadawców EBU. Zdaniem 
krytyków muzycznych, kwartetowi 
smyczkowemu udało się osiągnąć 
własny, niepowtarzalny i oryginal-
ny styl. Członkowie zespołu tworzą 
nowoczesną i atrakcyjną muzykę, 
która „korzeniami” jest osadzona 
w Karpatach, ale cechuje ją jedno-
cześnie pełna emocji jazzowa im-
prowizacja naładowana rockową 
energią.

Muzycy występują na całym 
świecie, a ich koncerty były trans-
mitowane przez Program II i Pro-
gram III Polskiego Radia, brytyj-
skie radio BBC oraz niemiecką 
stację WDR3. Teraz zaprezentują 
się w ramach cyklu koncertowego 
Jazz Meets World, a transmisję ich 
koncertu będzie można obejrzeć w 
najbliższy czwartek na żywo on-li-
ne na stronie: www.youtube.com/
watch?v=7Mb7Dn_aCns&featu-
re=youtu.be.  (wik)

»Aniołowie« 
Mlynkovej

2 grudnia miała premierę w sieci 
piosenka świąteczna pochodzącej 
z Nawsia Haliny Mlynkovej.

Słowa do utworu pt. „Aniołowie” 
napisała sama wokalistka. Muzy-
kę skomponował Marcin Kindla. 
– Moi drodzy. Mimo, że jest cięż-
ki dla nas wszystkich czas, chcę 
muzyką dodać odrobinę światła i 
świątecznego nastroju. Chciałam 
się z Wami podzielić odrobiną 
mojego życia, które nieodzownie 
kojarzy mi się ze szczęściem i mi-
łością. W niektórych z Was wzbu-
dzam wspólne nasze wspomnienia 
i za tą wspólną pamięć jestem Wam 
niezwykle wdzięczna – napisała ar-
tystka na swoim Facebooku.

 „Zwrot”
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Pizza na trzydzieści sposobów
POLSKI BIZNES (91)

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Żywności kupujemy coraz więcej
Z powodu pandemii korona-

wirusa zamknięta była u nas 
większość sklepów. Bez ograni-
czeń można było w zasadzie ku-
pować tylko artykuły spożywcze, 
wszystko to, co oferowały drogerie 
i apteki, a także towary znajdujące 
się w dużych sklepach sieciowych 
i kwiaciarniach. Bez problemów 
każdy kupił świeży chleb czy buł-
ki, jeżeli komuś jednak potrzebne 
były nowe buty, musiał zadowolić 
się mocno ograniczoną ofertą któ-
regoś z hipermarketów albo poszu-
kać pomocy w e-shopie. Nic dziw-
nego, że najwięcej w covidowych 
czasach wydawaliśmy więc na 
żywność, suplementy diety i lekar-
stwa. Także dlatego, że trudno było 
powstrzymać się przed groma-
dzeniem zapasów – ludzie bali się 
przymusowej kwarantanny i izola-
cji, zakazu opuszczania domów, a 
nawet ewentualnych problemów w 
zaopatrzeniu sklepów (to na szczę-
ście nie miało miejsca). 

Mniej chleba,  
więcej ziemniaków
Jak wynika jednak ze statystyk, 
żywności kupujemy coraz więcej 

już od kilku lat, pandemia ów trend 
jeszcze bardziej przyspieszyła. Od 
dłuższego czasu rośnie konsumpcja 
wyrobów zbożowych (z wyjątkiem 
chleba, tego jemy – co może dzi-
wić – coraz mniej), mleka i wyro-
bów mlecznych, świeżych owoców, 
ziemniaków. Co ciekawe, maleje 
spożycie świeżych warzyw, z wyjąt-
kiem ziemniaków właśnie (czyżby 
swoją rolę odgrywała cena?), roślin 
strączkowych, ale także niektórych 
gatunków mięs, m.in. wołowiny. 
Tradycyjnie zjadamy stosunkowo 
mało ryb. Nie tak często, jak jeszcze 
chociażby dziesięć lat temu, sięga-
my po wody mineralne (wody bu-
telkowane coraz mocniej przegry-
wają zresztą ze zwykłą kranówką), 
a także po przeróżne słodkie napoje 
bezalkoholowe. Niestety nie można 
tego powiedzieć o napojach wysko-
kowych. Należy przypuszczać, że 
ich spożycie także w czasie pande-
mii, tudzież w sytuacji, kiedy lu-
dzie muszą przymusowo siedzieć w 
domu, będzie wyższe, aniżeli w la-
tach poprzednich. Skoro nie można 
było napić się piwa w pubie, w towa-
rzystwie przyjaciół, to trzeba zrobić 
to samotnie przed telewizorem...

Jedzenie na talerzu...
Statystyczny obywatel RC rocznie 
spożywa (część trafia na śmietnik) 
ok. 797 kilogramów żywności. Z 
roku na rok coraz więcej. Jeszcze 
w 1993 roku konsumowaliśmy o 
ok. 66 kg artykułów spożywczych 
mniej. Poza ziemniakami istot-
nym składnikiem naszej diety jest 
obecnie ryż, którego zjadamy rocz-
nie podobno ok. 6,7 kg na osobę (to 
jednak o wiele mniej, niż miesz-
kańcy Wschodu), mięso drobiowe 
(29 kg), inne rodzaje mięs lub wy-
roby mięsne (ok. 50 kg), sery (13,8 
kg), pozostałe wyroby mleczne 
(35,2 kg), owoce egzotyczne (37,5 
kg), jabłka (ok. 12 kg). Rocznie każ-
dy z nas zjada średnio 160 jajek. 
Podczas gdy konsumpcja żywno-
ści rośnie, samowystarczalność 
naszego kraju w jej produkcji sys-
tematycznie maleje już od począt-
ku lat 90. ub. wieku. Jeżeli chodzi 
na przykład o sery, twaróg, masło 
czy jajka, krajowa produkcja jest 
w stanie zaspokoić potrzeby ryn-
ku wewnętrznego w zaledwie 60 
proc. Chociaż trudno w to uwie-
rzyć, importować musimy także 
takie zdawałoby się nieodzowne w 

naszej tradycyjnej kuchni produk-
ty, jak cebula, marchewka, kapu-
sta, jabłka, wieprzowina. Samowy-
starczalna jest nasza republika na 
przykład w produkcji zbóż, mleka 
i mięsa wołowego. Gęsta sieć bro-
warów warzy więcej piwa, aniżeli 
obywatele RC i turyści zdołają wy-
pić – produkcja przewyższa krajo-
wy popyt o ok. 22 proc.

… albo na śmietniku
Nie wszystko, co przyniesiemy ze 
sklepu lub z ogródka do domu, 
znajdzie się na naszym talerzu. 
Niestety, z danych opublikowa-
nych przez FAO (Organizacja ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa) w kra-
jach Unii Europejskiej marnuje 
się od 20 do 30 proc. żywności. 
Dla przykładu w Niemczech na 
śmietnik trafia rocznie ok. 13 mln! 
ton jedzenia. U nas w ciągu roku 
marnuje się podobno co najmniej 
400 tys. ton artykułów spożyw-
czych. Naukowcy z Uniwersytetu 
Mendla w Brnie obliczyli, że sta-
tystyczny obywatel południowo-
morawskiej metropolii w ciągu 
roku wyrzuca na śmietnik 37,5 
kg żywności. Trudno w to uwie-

rzyć, ale takie są fakty. A warto 
sobie przecież uświadomić, że 
wyrzucając jedzenie wyrzucamy 
faktycznie swoje ciężko zarobio-
ne pieniądze, marnotrawimy też 
przy okazji wysiłek innych ludzi. 
Statystyczny obywatel RC zapła-
ci rocznie za jedzenie 50 tys. ko-
ron. W Komisji Europejskiej od 
dłuższego czasu trwają prace nad 
procedurami, które pozwoliłyby 
krajom członkowskim śledzić na 
bieżąco, ile żywności i dlaczego 
ludzie najczęściej marnują. Ich 
wdrożenie miałoby spowodować, 
że do 2030 roku ilość wyrzucane-
go jedzenia w krajach unijnych 
zmniejszy się o połowę. Czy uda 
się ten cel osiągnąć, pokaże czas. 
Pierwsze jaskółki świadczące o 
bardziej racjonalnym wykorzy-
stywaniu żywności (m.in. prze-
kazywanie zbędnych zapasów na 
cele charytatywne, do tzw. osie-
dlowych lodówek lub do banków 
żywności) pojawiają się także u 
nas. Ten, kto chciałby dowiedzieć 
się o tym ważnym obszarze życia 
więcej, może poszukać ciekawych 
informacji np. na stronie interne-
towej www.zachranjidlo.cz. 

Najsłynniejszy z rodu, Józef Figna, był 
współzałożycielem klubu sportowego 
Cracovia.

Najstarsza wzmianka o 
przedstawicielu rodu Fi-
gnów, jaką znalazłem, 

pochodzi z 1593 roku. Wtedy, jak 
można przeczytać w monografii 
autorstwa prof. Idziego Panica, 
„Jerzyk Hałcnowski ślubował na 
swą cześć, że stawi się przed Jego 
Książęcą Mością i sędziami ziem-
skimi w sprawie zamordowania 
Walentyna Figny i że będzie odpo-
wiadać przed prawem”. Chodziło 
zatem o sytuację, w której szlachcic 
pozbawił życia chłopa. Ciekawost-
ka prawnicza: w takich sprawach 
rodzinę zamordowanego reprezen-
tował właściciel wioski, w której 
mieszkała ofiara.

Z Ogrodzonej w świat
W księgach metrykalnych na Ślą-
sku Cieszyńskim nazwisko Figna 
pojawia się po raz pierwszy praw-
dopodobnie w 1647 roku, kiedy Ka-
sper Figna z Ogrodzonej poślubił 
wdowę Marię. Ksiądz nie zanoto-
wał nazwiska kobiety.

W drugiej połowie XVII wieku 
Fignowie dość licznie pojawiają się 
właśnie w Ogrodzonej i wydaje się, 
że z tej miejscowości ruszyli w świat 
(niekoniecznie daleki). Dwóch Fi-
gnów z Ogrodzonej osiedliło się w 
Cieszynie i przyjęło prawo miej-
skie. Byli to sukiennik Tomasz w 
1654 roku i krawiec Paweł w 1703 
roku. W kolejnych latach w Cie-
szynie mieszkały osoby o nazwi-
sku Figna. Byli to przypuszczalnie 
potomkowie tej dwójki. Na listach 
uczniów gimnazjum katolickiego 
w Cieszynie widnieją Franciszek 
Figna (1813) i Jan Figna (1815). Z 
kolei „Medicinal-Schematismus 
der oesterreichischen Monarchie” 
z 1848 roku wśród aptekarzy w Cie-
szynie notuje Maksymiliana Fignę.

W XVIII wieku Fignowie miesz-
kali w Brzezówce, a pochodzący 
stamtąd Andrzej Figna na począt-
ku XIX wieku przeniósł się do Go-
lasowic, leżących już na pruskim 
Śląsku (w 1812 roku wziął ślub w 
tamtejszej parafii ewangelickiej).

Pod koniec XIX wieku Fignowie 
mieszkali też w Suchej Górnej. 
W 1899 roku branżowy periodyk 
„Wiener Landwirtschaftliche Ze-
itung” odnotował śmierć ekono-
ma Jerzego Figny oraz ślub jego 
córki Jadwigi (jej mężem został 
Tomasza Klapetek, ekonom z Su-
chej Dolnej).

Jeżeli podjąć się opracowania 
pełnego rodowodu Fignów, nie obej-
dzie się bez kwerendy w parafiach 
położonych we wschodniej części 
Śląskiego Cieszyńskiego. W spisie 
właścicieli domów w Skoczowie z 
1836 roku pojawia się Franciszek 
Figna. W 1913 roku w zarządzie To-
warzystwa Szkoły Ludowej w Biel-
sku zasiadał Karol Figna. Na liście 
zmarłych i poległych żołnierzy au-
striackich pod datą 15 lutego 1917 
roku zanotowano zgon Józefa Figny, 
urodzonego w 1883 w Dębowcu.

»Pan Figna  
to człowiek zasłużony…«
Najbardziej znani przedstawiciele 
rodu Fignów z czasów austriackich 
to Andrzej (1839-1923) i jego syn Jó-
zef (1886-1949). Andrzej przyszedł 
na świat w Mostach koło Cieszyna, 
ale osiedlił się w Trzanowicach. W 
1862 roku poślubił Marię Musioł. 
Pół wieku później obchodzili zło-
te gody, a obszerną relację przy tej 
okazji zamieściła „Gwiazdka Cie-
szyńska”. Brzmiała ona następują-
co: „Uroczystość ta rozpoczęła się 
nabożeństwem w kościele, poczym 
odbyła się swobodna zabawa do-
mowa wśród grona dzieci (…) oraz 
wśród krewnych i gości. Pan Figna 
to człowiek zasłużony nie tylko 
około rozwoju swego domu, ale 
także około gminy. Za jego przeło-
żeństwa gminnego wybudowano 
pierwszą szkołę w Trzanowicach, 
on też, jako komitetowy był gorli-
wym pracownikiem około budowy 
kościoła filialnego. W domu pań-
stwa Fignów obok pieśni naboż-
nych słyszy się często pieśni pol-
skie i nie tylko śląskie, ale i ogólnie 
polskie”. Przy okazji wspomnianej 
imprezy rodzinnej zebrano skład-
kę na Macierz Szkolną Księstwa 
Cieszyńskiego.

W 1902 roku Andrzej Figna prze-
kazał mającemu powstać Muzeum 
Śląskiemu fotografię drewnianego 
kościoła w Trzanowicach. Jeżeli 
się zachowała, to powinna znajdo-
wać się w zbiorach Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego w Cieszynie.

Współzałożyciel Cracovii
Spośród dzieci Andrzeja Figny naj-
większą karierę zrobił Józef (1886-
1949). Kształcił się w gimnazjum 
polskim w Cieszynie, później wyje-
chał na studia do Krakowa i na resz-
tę życia związał się z grodem Kra-

ka. Obronił doktorat, pracował jako 
nauczyciel w Gimnazjum im. Jana 
III Sobieskiego (obecnie II Liceum 
Ogólnokształcące) i wykładowca w 
Studium Wychowania Fizycznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 
1906 roku znalazł się w gronie zało-
życieli klubu sportowego Cracovia, 
szczególnie zaangażował się w roz-
wój jego sekcji lekkoatletycznej.

Utrzymywał związki z rodzinny-
mi stronami. Będąc żołnierzem w 
armii austriackiej, w 1918 roku brał 

udział w przewrocie wojskowym 
w Cieszynie, w wyniku którego 
miasto znalazło się w polskich rę-
kach. Rok później uczestniczył w 

walkach z czeskimi najeźdźcami. 
Z kolei w 1938 roku wstąpił do Kra-
kowskiego Ochotniczego Korpusu 
Zaolziańskiego. 
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Michael Morys-Twarowski Fignowie
Skąd ten ród?
Patrząc na rozmieszczenie nazwiska Figna, zdecydowanie przeważa 
na Śląsku Cieszyńskim i Górnym Śląsku. Najpoważniejszą kandydat-
ką do „gniazda” rodu jest Ogrodzona. W XVII wieku to właśnie tam 
najczęściej pojawiają się Fignowie. Z Ogrodzonej pochodzili: Kasper 
Figna, który w 1647 roku poślubił wdowę Marię (imienia nie podano), 
Jan Figna, który w 1672 roku poślubił Marię Michalską, i Paweł Figna, 
który w 1673 roku poślubił Ewę Zając.

Gdzie doczytać?
 Z Stefan Król, „Kawalerowie Virtuti Militari związani ze Śląskiem 

Cieszyńskim. T. 1”, Cieszyn 2018 (biogram Józefa Figny)
 Z Michael Morys-Twarowski, „Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864-

1918. Studium prozopograficzne. T. 2”, Kraków 2018 (biogram 
Andrzeja Figny; książka dostępna online w serwisie academia.edu)

 Z Idzi Panic, :Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych 
(1528-1653)”, Cieszyn 2011 (tam o Walentynie Fignie; książka 
dostępna online w serwisie otworzksiazke.pl)

 Z Firla – genealogia, http://przodkowiezcieszyna.blogspot.
com/2014/10/figna-genealogia.html (materiały do genealogii rodu).

Skąd to 
nazwisko?
Językoznawcy są zgodni. 
Izabela Łuc w „Słowniku 
nazwisk mieszkańców 
południowego Śląska 
w XIX wieku” wywodzi 
nazwisko od figi. 
Władysław Milerski w 
„Nazwiskach cieszyńskich” 
w etymologii nazwiska 
Figna odsyła do hasła 
„Figas”, które z kolei 
ma pochodzić od figi. 
Podobnie Stanisław 
Rospond w „Słowniku 
nazwisk śląskich” wśród 
nazwisk pochodzących od 
figi wymienia Fignę.

Pizza na wynos – to wygląda na dobry 
biznes nawet w czasach pandemii. Czy 
rzeczywiście tak jest? O swojej firmie 

opowiada tym razem Lucjan Toman z Suchej 
Górnej. 

Choć wybrał rolniczą szkołę średnią, już 
podczas nauki zbierał pierwsze doświad-
czenia w branży gastronomicznej. Zarów-
no ojciec, jak i wuj, prowadzili restauracje. 
Wówczas, przed dwudziestu laty, popularne 
były mobilne sklepy oferujące na różnych 
imprezach lub w miastach kurczaki z grilla. 
I właśnie w takim sklepie pomagał ojcu pan 
Lucjan, będąc uczniem szkoły średniej. 

– Później przeniosłem się do Karwiny. Zna-
jomi, którzy mieli własną pizzerię, postano-
wili przeprowadzić się do Pragi. Zapropono-
wali mi, abym ją przejął. Sprzedawałem nie 
tylko pizzę na wynos, jak teraz, to był lokal 
z restauracją. Ale po paru latach właścicie-
le podnieśli czynsz, więc zrezygnowałem z 
pizzerii – opowiada Toman. 

Przestawił się na zgoła inną branżę – 
transport samochodowy. Samochodami do-
stawczymi woził towar po Czechach, Polsce 
i Słowacji. Przed dziesięciu laty postanowił 
jednak wrócić do gastronomii. 

– Zbyt wiele czasu spędzałem za kierow-
nicą, postanowiłem to zmienić. I wtedy na 
stronie internetowej gminy Sucha Górna 
znalazłem informację o lokalu do wynajęcia 
w piwnicy bloku na osiedlu Chrost. Złożyłem 
ofertę i wygrałem konkurs. I od tego czasu 
piekę tutaj pizzę i rozwożę klientom po oko-
licy – mówi Toman. Do dyspozycji ma dwa 
elektryczne piece, w których może równo-
cześnie piec nawet osiem sztuk. Wolałby piec 
na drewno, jednak przepisy bezpieczeństwa 
nie umożliwiają jego instalacji w osiedlowym 
bloku. 

W ofercie ma ok. 30 gatunków pizzy, które, 
według życzeń klienta, mogą być wzbogaco-
ne o kolejne składniki. 

– Najpopularniejsza jest pizza z szynką i 
kukurydzą, następnie z serem, z czterema ro-
dzajami kiełbasy, pieczarkowa. Niektórzy nie 

żałują pieniędzy, zamawiając 
pizzę z wielką liczbą różnych 
składników. Mam na przy-
kład klienta, który do pizzy 
z owocami morza dodaje pie-
czarki, kukurydzę, paprykę i 
inne surowce, niekoniecznie 
pasujące do smaku owoców 
morza. Ja osobiście nie miał-
bym na taką pizzę ochoty, ale 
to kwestia indywidualnego 
gustu – śmieje się mój roz-
mówca. 

Ciasto przygotowuje we-
dług przepisu, który przejął 
od znajomych właścicieli 
karwińskiej pizzerii, a który 
dostosował do swoich wy-
obrażeń, lekko zmieniając 
proporcje składników. Naj-
więcej zamówień wpływa 
w piątki i soboty, późnym 
popołudniem i wieczorem. 
Prócz pizzy Toman sprzeda-
je drobne przekąski, napoje, 
wiosną i latem dzieci lubią 
wpadać do niego na kruszo-
ny lód o różnych smakach. 

Pizzę z Suchej Górnej zamawiają nie tyl-
ko suszanie, ale też mieszkańcy Olbrachcic, 
Cierlicka, Stonawy, Żywocic. Wszędzie tam 
docierają samochody z pizzerii Tomana. 
Jego szwagier prowadzi filię w Hawierzowie, 
która realizuje zamówienia na terenie mia-
sta. Płacić można gotówką przy odbiorze, jak 
i korzystać z nowoczesnych internetowych 
płatności. 

Przedsiębiorca zdradza, że miał także filię 
w Ostrawie-Radwanicach, jednak okazało 
się, że źle wybrał miejsce. – Częściej odwie-
dzano nas w nocy niż w dzień – mówi w aluzji 
do faktu, że dochodziło do włamań. Na po-
czątku br. wiązał nadzieje z pizzerią w Cze-
skim Cieszynie. 

– Otworzyłem ją w przededniu zamknię-
cia restauracji z powodu pandemii. Utarg 

szedł w dół, ludzie nie zdążyli poznać nowej 
pizzerii, nim wprowadzono restrykcje. Zre-
zygnowałem z tego przedsięwzięcia – mówi 
Toman. 

Generalnie przymusowe zamknięcie re-
stauracji – zarówno wiosną, jak i jesienią – 
nie miało bezpośredniego wpływu na dzia-
łalność firmy „Fajna pizza”, ponieważ ta 
specjalizuje się w zamówieniach na wynos. 
A jednak cała sytuacja związana z pandemią 
wpłynęła negatywnie na liczbę zamówień. 

– Zaobserwowałem, że ludzie bardziej 
oszczędzają. Zamówień jest mniej. Poza tym 
więcej czasu spędzają w domach i w związku 
z tym sami częściej gotują – stwierdza biz-
nesmen. I choć nie narzeka na drastyczny 
spadek obrotów, to jednak są niższe niż w po-
przednim roku. (dc)

Kwestionariusz firmowy

Rok założenia: 2004

Branża: gastronomiczna 

Liczba pracowników: 6

Kontakt: 
774 929 256

www.fajnapizza.cz
Sucha Górna, ul. Chrost 1177/2

• Wystawiona w 1920 roku legitymacja dla kapitana Józefa Figny zezwalająca na przejazd w mundurze celem kontroli 
gospodarczej oddziałów polskich na Śląsku. Źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa; oryginał przechowywany w: Książnica 
Cieszyńska w Cieszynie, Teki Regera, sygn. TR 022.065.

• Metryka ślubu Kaspra Figny z Ogrodzonej i Marii z 1647 roku. Źródło: Para-
fia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Metryki ślubów, 
t. 2.

• Lucjan Toman w swojej pizzerii w Suchej Górnej. 
Fot. DANUTA CHLUP

Wsiąść do samochodu... 
W Bielsku-Białej na naszych 

oczach historia przeku-
wa się we współczesność. W byłej 
stolicy województwa bielskiego 
pojawił się kolejny, już czwarty 
pomnik bajkowych postaci, które 
powstały w legendarnym Studio 
Filmów Rysunkowych. Spacerując 
po mieście można spotkać się z 
Bolkiem i Lolkiem, pogłaskać Rek-
sia, usiąść na hipopotamie, który 

towarzyszy Pampaliniemu, a od 
kilku dni wsiąść do samochodu, 
którym Smok Wawelski oraz jego 
kucharz Bartolini Bartłomiej, czyli 
bohaterowie kreskówki „Porwa-
nie Baltazara Gąbki”, jeździli po 
świecie w poszukiwaniu Baltazara. 
Pomnik stanął w ścisłym centrum 
miasta, na placu Wojska Polskiego, 
na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i 
Ratuszowej. Z uwagi na pandemię 

koronawirusa uroczystość jego od-
słonięcia była bardzo skromna. Au-
torką kompozycji jest bielska rzeź-
biarka, Lidia Sztwiertnia.

„Porwanie Baltazara Gąbki” to 
powieść Stanisława Pagaczew-
skiego, wydana po raz pierwszy w 
1966 roku przez krakowskie Wy-
dawnictwo Literackie. Powieść 
przygodowa z wątkami szpiegow-
skimi podbiła serca wielu czy-

telników. Nic więc 
dziwnego, że bardzo 
szybko na warsztat 
wzięli ją animatorzy 
ze Studia Filmów Ry-
sunkowych. W latach 
1969-1970 stworzyli 13 
odcinków kreskówki. 
Każdy odcinek trwa 
około sześciu minut. 
 (wot)

• Każdy może wsiąść do samochodu, którym 
Smok Wawelski oraz jego kucharz Bartolini 
Bartłomiej jeździli po świecie w poszukiwaniu 
Baltazara Gąbki. Fot. ARC
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S P O R T Wilfredo Leon, gwiazdor siatkarskiej reprezentacji Polski, o planach związanych ze 
startem w przyszłorocznych Letnich Igrzyskach Olimpijskich 

Do Tokio jedziemy tylko po złoto 

Fot. hcb-karvina

Fot. ARC

RETROSKOP 

Bohaterem ubiegłotygodniowe-
go Retroskopu był słynny pol-

ski pięściarz Andrzej Gołota. Dziś 
zmieniamy dyscyplinę, przypomi-
nając, że warto uczestniczyć w od-
gadywaniu „tajemniczych” postaci 
na archiwalnych zdjęciach. Raz na 
cztery odsłony do jednego z Was 
uśmiechnie się szczęście w postaci 
voucheru o wartości 500 koron do 
sieci sklepów Sportissimo.

PYTANIE NR 35
Ponownie „szybka piłka”, tym 
razem z sektoru skoku wzwyż. 
Na odpowiedzi czekam do naj-
bliższej niedzieli pod adresem:  
bittmar@glos.live.  (jb)

Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej

Na starcie mojej misji w Trzyń-
cu drużyna zajmowała w ta-

beli ostatnie miejsce z bilansem 
zero punktów. Na półmetku roz-
grywek mamy piętnaście oczek, 
w dodatku możemy się pochwalić 
świetną passą, bo nie przegraliśmy 
siedmiu spotkań z rzędu. Czyli jest 
dobrze, ale może być jeszcze lepiej 
– stwierdził František Straka, szko-
leniowiec drugoligowych piłkarzy 
FK Fotbal Trzyniec, po zremiso-
wanym 2:2 wyjazdowym meczu z 
Prościejowem na zakończenie je-
siennej rundy FNL. 

Trzyńczanie zapre-
zentowali się na Mo-
rawach w osłabionym 
składzie, bez pięciu 
etatowych graczy. 
W dodatku podczas 
przedmeczowej roz-
grzewki kontuzji na-
bawił się Habusta. 

– Biorąc pod uwagę komplikacje 
wynikające z kontuzji kluczowych 
piłkarzy, remis w Prościejowie uwa-
żam za dobry wynik, ale na pewno 
nie sukces, bo rywal był w naszym 
zasięgu i przy odrobinie szczęścia 
mogliśmy zdobyć komplet punk-
tów – ocenił zawody na Hanej 
62-letni szkoleniowiec Trzyńca. 

Goście dwukrotnie prowadzili 
w meczu – 1:0 po strzale Samca i 
2:1 po uderzeniu Attaha – gospo-
darze jednak za każdym razem 
doprowadzali do wyrównania. 
Kluczową dla losów spotkania 

akcję gospodarze wyprowadzili w 
82. minucie. Do bezpańskiej piłki 
doszedł Šteigl i płaskim strzałem 
nie dał szans Pastornickiemu. 

W drużynie Trzyńca z korzyst-
nej strony pokazał się m.in. Erik 
Puchel. Były pomocnik MFK 
Karwina swoją aktywną postawą 
stwarzał zagrożenie pod bram-
ką Prościejowa, świetnie egze-
kwował też stałe fragmenty gry. 
– Zabrakło rzeczywiście niewiele, 
żeby wracać do Trzyńca z tarczą 
– ocenił wyrównany pojedynek 
Straka.  (jb)

FNL

PROŚCIEJÓW – 
TRZYNIEC 2:2
Do przerwy: 1:1. Bramki: 37. Ma-
toušek, 82. Šteigl – 35. Samiec, 54. 
Attah. Trzyniec: Pastornický – Bolf, 
Gáč, Ngimbi, Hýbl – R. Vaněk Sa-
miec – Stáňa (46. Puchel), Weber 
(90. Foltyn), Cienciala – Attah (83. 
Zlatohlávek). 

Tabela FNL
1. Hradec Kr. 12 25 19:9

2. Líšeň 12 23 21:14

3. Ujście n. Ł. 12 21 15:14

4. Chrudzim 12 20 15:9

5. Prościejów 12 20 17:12

6. Żiżków 12 19 18:16

7. Vlašim 12 17 19:15

8. Dukla Praga 12 17 17:13

9. Varnsdorf 12 17 10:12

10. Jihlawa 12 15 20:20

11. Trzyniec 12 15 18:21

12. Blansko 12 9 13:19

13. Táborsko 12 8 9:16

14. Wyszehrad 12 4 6:27

Przerwa do marca
Druga najwyższa klasa piłkarskich rozgrywek w RC pauzuje aż do 7 
marca. Po zimowej przerwie podopieczni Františka Straki na pierw-
szy ogień zmierzą się na wyjeździe z Blanskiem, a przed własną 
publicznością zaprezentują się 13 marca w starciu z Varnsdorfem. 
Celowo zastosowałem określenie „przed własną publicznością”, 
albowiem wierzę, że wiosną 2021 roku na stadiony piłkarskie po-
nownie wrócą widzowie. Bez nich futbol wiele traci.

Historyczne zwycięstwo Karwiny
Piłkarze Karwiny zafundowali wszystkim największą niespodziankę podczas weekendowych spotkań najwyższej 
klasy rozgrywek w RC. W sobotni wieczór pokonali na wyjeździe faworyzowaną Viktorię Pilzno 1:0. Dla karwińskiej 
drużyny to historyczne, pierwsze zwycięstwo wywalczone w Pilźnie. Ostatni weekend był udany również dla 
drugiego reprezentanta naszego regionu w Fortuna Lidze. Piłkarze Banika Ostrawa po powrocie z dwutygodniowej 
kwarantanny pokonali na wyjeździe Opawę 2:1.

Janusz Bittmar

Na boisku Viktorii trzy punk-
ty ustrzelił gościom Michal 
Papadopulos, który ideal-

nie ustawił się do dośrodkowania 
Bartošáka z rzutu rożnego i celnym 
uderzeniem głową nie dał szans pil-
zneńskiemu bramkarzowi.

– Nie zdarza się często, żeby Pil-
zno straciło punkty na własnym 
stadionie. Dla nas to wymarzony 
wynik – stwierdził Juraj Jarábek, 
trener MFK Karwina. 35-letni Papa-
dopulos, który w zeszłym tygodniu 
zaskarbił sobie serca zlińskich fa-
nów, przyznając się do strzelenia 
bramki ze spalonego, tym razem 
dał nacieszyć się futbolem swoim 
kibicom. – Wiem, że wielu naszych 
fanów obejrzało mecz w Internecie. 
Cieszę się, że wygraliśmy z Pilz-
nem, bo ten wynik poszedł w świat. 
Viktoria jest wciąż zespołem klasy 
międzynarodowej, ale nam udało 
się wykorzystać chwilowy okres 
słabszej dyspozycji – ocenił wygra-
ną Papadopulos. 

Karwiniacy przeżyli zmasowane, 
ale mało skuteczne ataki gospo-
darzy prowadzone w stylu dawnej 
Barcelony, z tysiącami krótkich 
podań i minimum strzałów na 
bramkę. I uderzyli do przerwy. 
– Stałe fragmenty gry szlifujemy do 

upadłego na treningach. Bartošák 
pięknie znalazł w polu karnym Pa-
padopulosa, pogratulowałem chło-
pakom tej akcji – zdradził Jarábek. 
Słowacki trener Karwiny w meczu 
z Pilznem postawił w bramce na 
doświadczonego Petra Bolka, któ-
ry zmienił 20-letniego Vladimíra 
Neumana. Dla Bolka powrót do 
Pilzna miał nostalgiczny podtekst, 
właśnie w Viktorii obecny golkiper 
Karwiny zaliczył najlepszy okres 
kariery. – Liczyłem na cwaniactwo i 
doświadczenie Bolka. Odwdzięczył 
się z nawiązką – skomplementował 
bramkarza trener MFK Karwina. 

W drugiej połowie goście umie-
jętnie bronili dostępu do własnej 
bramki, nastawiając się na kontry. 
Pomogły też zmiany, na jakie zde-
cydował się karwiński sztab szko-
leniowy. W okresie największej 
przewagi gospodarzy na boisko 
weszli walczący do ostatniego tchu 
piłkarze pokroju Marka Janečki 
i Romana Hašy. Cała karwińska 
drużyna dosłownie gryzła mura-
wę, żeby utrzymać jednobramko-
we prowadzenie do samego końca. 

– Zwycięstwo z Pilznem na pewno 
pozytywnie wpłynie na atmosferę 
w zespole. Wcześniej odnotowali-
śmy dwie porażki z rzędu, spada-
jąc przed weekendem w tabeli na 
dziesiąte miejsce. A stać nas na 
znacznie więcej – podkreślił Jará-
bek. Karwiniacy, którzy po wygra-
nej z Pilznem awansowali w tabeli 
na 8. pozycję, w najbliższą sobotę 
ponownie zaprezentują się na wy-
jeździe – w meczu z Czeskimi Bu-
dziejowicami.  

Z powodu zaległych spotkań, a 
także na skutek własnej nieudolno-
ści dopiero na 12. miejscu w tabeli 

plasują się piłkarze Banika Ostra-
wa. Podopieczni trenera Luboša 
Kozla tym razem pokazali jednak 
pazury, wygrywając prestiżowe 
derby z Opawą 2:1. Bramki dla Ba-
nika zdobyli w jak zawsze nerwo-
wych derbach de Azevedo i Svozil. 
Goście przechylili szalę spotkania 
na swoją korzyść w końcówce me-
czu, w którym emocje często góro-
wały nad zdrowym piłkarskim roz-
sądkiem. Bohaterem Banika został 
bramkarz Jan Laštůvka, który w 
pierwszej połowie przy stanie 0:0 
obronił jedenastkę. – Wróciliśmy 
z kwarantanny głodni futbolu, ale 

zarazem pełni obaw, czy podołamy 
fizycznie w starciu z Opawą. W do-
datku mecz dogrywaliśmy w dzie-
siątkę, dlatego chylę czoła przed 
chłopakami z boiska – stwierdził 
Laštůvka. 

FORTUNA LIGA

PILZNO – 
KARWINA 0:1
Do przerwy: 0:1. Bramka: 38. Papa-
dopulos. Karwina: Bolek – Santos, 
Dramé, Šindelář, Ndefe – Manga-
beira – Herc (65. Janečka), Ostrák 
(77. Smrž), Qose (83. Čmelík), 
Bartošák (77. Guba) – Papadopulos 
(65. Haša). 

OPAWA – 
OSTRAWA 1:2
Do przerwy: 0:0. Bramki: 86. 
Žídek – 78. de Azevedo, 91. Svozil. 
CZK: 45. Pokorný (Banik). Ostrawa: 
Laštůvka - Pokorný, Svozil, Stronati 
– Holzer, Jánoš, Tetour (90. Buchta), 
de Azevedo (89. Tijani), Fleišman – 
Kuzmanović (46. Fillo), O. Šašinka 
(56. Zajíc).
Lokaty: 1. Slavia Praga 26, 2. Sparta 
Praga 21, 3. Ołomuniec 19,… 8. 
Karwina 15, 12. Ostrawa 11 pkt. W 
nast. kolejce: Ostrawa – Bohemians 
(piątek, 18.30), Cz. Budziejowice – 
Karwina (sobota, 14.00).

236
minut czekali piłkarze Karwiny na 
kolejną bramkę w Fortuna Lidze

• Michal Papadopulos (z prawej) do dobrej gry pozycyjnej dołączył też klu-
czową, zwycięską bramkę dla Karwiny. Fot. mfkkarvina

Banik nadal na 
prowadzeniu

Po obu stronach barykady starzy 
znajomi. W 13. kolejce Strabag Rail 
Ekstraligi piłkarze ręczni Banika 
Karwina pokonali na własnym 
parkiecie Cement Hranice 31:20, 
utrzymując w fotelu lidera trzy-
punktową przewagę nad Pilznem.
Niedzielny pojedynek w Karwi-
nie był ciekawy pod wieloma 
względami. W drużynie Hranic 
zaprezentowało się czterech by-
łych szczypiornistów Banika, a za 
sterem morawskiej drużyny ener-
gicznie gestykulował doświadczony 
Jaroslav Hudeček, przez całe życie 
związany właśnie z karwińskim 
szczypiorniakiem.
– Po objęciu posady trenera Hranic 
odliczałem dni do wzajemnego 
meczu z Karwiną. Emocje były 
duże, bo przecież 47 lat spędziłem 
w Karwinie i był to piękny okres 
w mojej sportowej karierze – 
stwierdził Hudeček. Trener Banika, 
Michal Brůna, skomplementował 
rywala, podkreślając, że zwycię-
stwo różnicą jedenastu bramek nie 
odzwierciedla w pełni przebiegu 
gry. – W pierwszej połowie goście 
zagrali świetnie, ale nie wytrzy-
mali z siłami do końca. To dobrze 
poukładana drużyna, która była w 
stanie zremisować z m.in. Pilznem 
– zaznaczył szkoleniowiec Karwiny. 
W okresie komfortowej przewagi 
Banika na parkiecie pojawili się 
też młodzi zawodnicy karwińskie-
go klubu – Noworyta, Flajsar czy 
Růža. – Szybko zaaklimatyzowali 
się na placu gry. Dla nich każda 
minuta spędzona w ekstralidze ma 
duże znaczenie – podkreślił Brůna, 
który od poniedziałku przygotowu-
je już swój zespół do środowego 
wyjazdowego pojedynku z Zubrzi. 
Ambitny rywal z regionu wałaskie-
go, który w tabeli zajmuje siódme 
miejsce, do pojedynków z Banikiem 
zawsze potrafi się idealnie zmoty-
wować. Początek meczu w Zubrzi o 
godz. 17.00.  (jb)

STRABAG RAIL EKSTRALIGA

KARWINA – 
HRANICE 31:20
Do przerwy: 14:11. Karwina: 
Marjanović, Mokroš 2 – Patzel 
9/4, Solák 9/1, S. Mlotek 1, Ska-
lický 1, Nedoma 2, Nantl, Franc, 
Jan Užek 1, Plaček, Gromyko 1, 
Flajsar 2, Růža 3, Široký, Nowo-
ryta.
Lokaty: 1. Karwina 16, 2. Pilzno 
13, 3. Koprzywnica 12 pkt.

WEEKENDOWY 
SERWIS HOKEJA
W hokejowej ekstralidze trwa przepychanka na czele tabeli, gdzie po weekendzie, 
wbrew przegranej z Mladą Bolesławią, wciąż prowadzą Stalownicy Trzyniec. Słabe wyniki 
zmusiły tymczasem do działania włodarzy Witkowic, którzy w niedzielę odwołali trenerski 
triumwirat Mojmír Trličík – Darek Stránský – Ladislav Svozil. Nowym szkoleniowcem klubu 
został wczoraj 49-letni Miloš Holaň. 

Janusz Bittmar

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC – ML. 
BOLESŁAW 3:4 (k)
Tercje: 1:1, 0:1, 2:1 - 0:0. Bramki 
i asysty: 12. P. Vrána (M. Strán-
ský, Martin Růžička), 48. Zadina 
(Hrňa, Jašek), 53. Martin Růžička 
(P. Vrána, M. Stránský) – 17. Al-
len (Cienciala), 21. R. Zohorna 
(Šťastný), 52. Lunter (R. Zohorna). 
Trzyniec: Kořenář – M. Doudera, 
Gernát, D. Musil, Galvinš, Kun-
drátek, Jaroměřský, M. Adámek 
– Martin Růžička, P. Vrána, M. 
Stránský – Hrňa, Marcinko, Zadina 
– O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – 
Dravecký, Roman, Hrehorčák.

Stalownicy celowali w niedzielę 
w piętnaste zwycięstwo w sezonie, 
w końcu jednak musieli się zado-
wolić punktem za remis w dogryw-
ce. Drugi punkt gospodarze stracili 
w rzutach karnych, przegrywając z 
rywalem z Mladej Bolesławi kon-
kurs zręcznościowy. – Mecz był za-
cięty do samego końca i gratuluję 
sukcesu Mladej Bolesławi. Goście 
zachowali więcej zimnej krwi w 
karnych, które od zawsze były, są i 
będą loterią – stwierdził Marek Za-
dina, drugi szkoleniowiec HC Sta-
lownicy Trzyniec. 

Trzyńczanie nie zagrali tym ra-
zem tak skutecznie, jak w poprzed-
nich kolejkach Tipsport Ekstraligi. 
W festiwalu zmarnowanych okazji 
brylował m.in. Martin Růžička, 

który jednak w kluczowym mo-
mencie stanął na wysokości zada-
nia, strzelając wyrównującą bram-
kę na 3:3, zapewniającą dogrywkę 
w meczu. Poza lodowiskiem kibi-
cował trzynieckiej drużynie kon-
tuzjowany polski napastnik Aron 
Chmielewski. Według naszych in-
formacji, kontuzja nogi wymaga 
dłuższej rekonwalescencji i niewy-
kluczone, że Chmielewski wróci na 
plac gry dopiero za kilka tygodni. 

OŁOMUNIEC – 
WITKOWICE 3:2
Tercje: 1:0, 0:2, 2:0. Bramki i asy-
sty: 12. Olesz (Valský), 41. J. Káňa 
(Ondrušek), 53. Valenta (Burian) 
– 27. Mikyska (Fridrich, Lednic-
ký), 33. Lakatoš (Štencel, Marosz). 
Witkowice: M. Svoboda – Štencel, 
R. Polák, L. Kovář, Trška, Koch, R. 
Černý, Kubeš – Schleiss, J. Hruška, 
Lakatoš – Dej, Marosz, Mallet – 
Dočekal, Werbik, Šišovský – Led-
nický, Mikyska, Fridrich. 

Piąta przegrana z rzędu pogłę-
biła tylko fatalną atmosferę w 
ostrawskiej drużynie. Już przed 
tymi derbami ważyły się losy głów-
nego trenera Witkowic, Mojmíra 
Trličíka, zaś po syrenie końcowej 
szybko zapadła decyzja o odwo-
łaniu całego sztabu trenerskiego. 
– Szukamy pomysłu na wyjście z 
impasu. Dziewiąte miejsce w tabeli 
nikogo nie napawa optymizmem, 
dlatego postawiłem na nowego 
trenera Miloša Holania – sko-
mentował roszady trenerskie nad 
Ostrawicą dyrektor sportowy HC 
Witkowice Ridera, Roman Šimíček. 

49-letni Holaň wrócił do macierzy-
stego klubu po 14 latach. 

Lokaty: 1. Trzyniec 43, 2. Pilzno 
43, 3. Sparta Praga 37,… 9. Witkowi-
ce 19 pkt. Dziś: Trzyniec – Pardubi-
ce (17.00) i Litwinów – Witkowice 
(17.30). 

CHANCE LIGA

BENÁTKY n. I. – 
HAWIERZÓW 1:0
Tercje: 1:0, 0:0, 0:0. Bramka i asy-
sta: 13. Pabiška (P. Krejčí). Ha-
wierzów: Groh – Kočí, Bořuta, 
Mrowiec, Rašner, Chroboček, L. 
Rutar – Adamský, Ivan, Doktor – O. 
Procházka, F. Seman, R. Szturc – 
Fridrich, Maruna, Mrva – Horváth, 
L. Bednář, Petriska.

Piłkarskim wynikiem zakończy-
ła się walka w drugiej najwyższej 
klasie rozgrywek. Hawierzowianie, 
którzy wcześniej zanotowali trzy 
zwycięstwa z rzędu, polegli nad 

Izerą w ofensywie. – Bez zdobytej 
bramki nie można myśleć o zwy-
cięstwie – stwierdził Jiří Režnar, 
szkoleniowiec AZ Hawierzów. 

FRYDEK-MISTEK – 
SLAVIA PRAGA 4:2
Tercje: 0:0, 2:1, 2:1. Bramki i asy-
sty: 32. Kofroň (R. Veselý, Husák), 
39. Martynek (Tomi, R. Veselý), 
56. Kurovský (Martynek, Peterek), 
59. Šedivý (Kofroň, Mikulík) – 35. 
Kuťák (Bednář, Buchta), 48. Kuťák 
(Bednář, Buchta). F-M: Suchánek – 
Vainonen, Haman, Husák, M. Adá-
mek, Zahradníček, Hrachovský 
– Kofroň, Mikulík, Šedivý – Tomi, 
R. Veselý, Klimša – Kurovský, Pete-
rek, Martynek – Kaukič, Stuchlík, 
Raška. 

Lokaty: 1. Jihlawa 27, 2. Benátky 
n. I. 25, 3. Wsecin 24,… 11. Frydek-
Mistek 16, 12. Hawierzów 15 pkt. 
Jutro: Hawierzów – Ujście n. Ł. 
(16.00), Poruba – Frydek-Mistek 
(17.30).  

• W poniedziałek posadę głównego 
trenera HC Witkowice Ridera objął 
Miloš Holaň. Fot. hcporuba
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PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 

WTOREK 8 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 9.50 Ojciec Brown (s.) 
10.35 Cyrk Humberto (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszystko, 
co lubię 14.30 Opowiadanie filmowe 
14.40 Downton Abbey (s.) 16.00 Na-
pisała: Morderstwo (s.) 16.45 Podró-
żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Niewinne kłamstwa (s.) 21.25 
Miłość to miłość (film) 23.15 Koło 
pełne gwiazd 0.10 Sprawy detektywa 
Murdocha (s.) 0.55 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Cudowna planeta 
9.50 Wynalazki, które zmieniły świat 
10.50 Budowa super-działa Hitlera 
11.40 Królestwo natury 12.00 Labi-
rynt świata i raj serca 12.15 Nie pod-
dawaj się plus 12.40 Nie poddawaj 
się 13.05 Znikające strony rodzinne 
13.25 Bitwa nad Sommą 14.20 Znika-
jące strony rodzinne 14.40 Odkryte 
skarby 15.30 Wyjątkowe cargo: trans-
port samolotów 16.25 Niegościnna 
planeta 17.15 Meksyk 18.10 Manu i 
Maciej jadą z Rzymu na wyspę Capri 
18.35 Labirynt świata i raj serca 18.45 
Wieczorynka 19.00 Na hulajnodze 
19.15 Boska młodość 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Wielka naddźwiękowa przygoda 
21.05 Czeski journal 22.20 Dyktator 
Stalin 23.15 W imię ojczyzny (s.) 0.00 
Dicte (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica 
(s.) 10.00 Spece (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Krok za krokiem (s.) 
12.50 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.05 Castle (s.) 15.00 Men-
talista (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Tajemniczy szef 
21.40 Weekend 22.40 Whiskey Cava-
lier (s.) 23.35 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.10 Pieskie życie (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.05 M.A.S.H. (s.) 10.20 
Tajemnica starego dworu (film) 12.20 
Strażnik Teksasu (s.) 13.20 Gliniarz 
i prokurator (s.) 14.25 Policja Ham-
burg (s.) 15.25 Agenci NCIS (s.) 16.25 
Policja w akcji 17.25 Wiadomości 
kryminalne 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 Showtime 
20.15 Słoneczna (s.) 21.35 7 przypad-
ków Honzy Dědka 22.50 Złote rącz-
ki 23.25 Policja w akcji 0.25 Agenci 
NCIS (s.). 

ŚRODA 9 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Downton Abbey (s.) 
11.00 13. komnata Veroniki Žílkowej 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Kino 14.20 Ojciec Brown (s.) 
15.05 Downton Abbey (s.) 15.55 Na-
pisała: Morderstwo (s.) 16.45 Podró-
żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Żandarmskie humoreski (s.) 

21.40 Hercule Poirot (film) 23.25 Ko-
micy na piątkę 0.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Wysokie Tatry 9.50 
Niezwykła planeta 10.40 Armenia 
11.35 Wtajemniczeni 12.00 Labirynt 
świata i raj serca 12.10 Nasza wieś 
12.35 Folklorika 13.05 Ręce, koło, gli-
na 13.40 Błękitna strefa długowiecz-
ności 14.35 Dyktator Stalin 15.25 
Gracz bez limitu 15.55 Telewizyjny 
klub niesłyszących 16.25 Kwartet 
16.55 Czeski żurnal 18.10 Mistrzowie 
medycyny 18.35 Labirynt świata i raj 
serca 18.45 Wieczorynka 18.55 Babel 
19.25 Rytuały Sri Lanki 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Kamera w podróży 21.00 Mistrzowie 
medycyny 21.30 Na jednośladzie do 
Afryki 22.30 Dobra śmierć 23.25 Lot-
nicze katastrofy 0.10 W potrzasku 
(s.) 1.05 Zaginięcie (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-
ca (s.) 9.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.30 Krok za krokiem 
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Castle (s.) 15.00 
Mentalista (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Ślub od 

pierwszego spojrzenia 21.35 Zamień-
my się żonami 23.00 Whiskey Cava-
lier (s.) 23.55 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.10 Pieskie życie (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.05 M.A.S.H. (s.) 10.20 
Skradzione lato (film) 12.25 Strażnik 
Teksasu (s.) 13.25 Gliniarz i proku-
rator (s.) 14.25 Policja Hamburg (s.) 
15.25 Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w 
akcji 17.25 Wiadomości kryminalne 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości 19.55 Showtime 20.15 Pielę-
gniarki (s.) 21.35 Show Jana Krausa 
22.45 Superszef 24 godziny do pie-
kła i z powrotem 0.00 Policja w akcji 
1.00 Agenci NCIS (s.). 

CZWARTEK 10 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Downton Abbey (s.) 
10.35 13. komnata Veroniki Žílkowej 
11.00 Wszystko, co lubię 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Opowia-
danie filmowe 14.15 Zawodowcy (s.) 
15.10 Downton Abbey (s.) 16.00 Napi-
sała: Morderstwo (s.) 16.45 Wszystko, 
co lubię 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Niewinne kłamstwa (s.) 21.25 
Pr. dyskusyjny 22.25 Gejzer 22.55 
Ruth ma inne zdanie na ten temat 
(film) 0.25 54 godziny (film) 1.55 AZ 
kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Niesamowita Korea 
9.55 Meksyk 10.50 Błękitna strefa 
długowieczności 11.45 Albania 12.00 
Labirynt świata i raj serca 12.10 Ma-
gazyn chrześcijański 12.35 Legendar-
ne olbrzymie budowy Francji 13.35 
Nagrania z czasów II wojny światowej 
13.50 Powstanie cywilizacji 15.30 
Niezwykła planeta 16.20 Kongo 17.15 
Historie prosiaczków 18.10 Zielnik 
18.35 Labirynt świata i raj serca 18.45 
Wieczorynka 18.55 Przygody nauki 
i techniki 19.30 Tajna mowa pienią-
dza 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Niesamowita Korea 
21.00 Manu i Maciej jadą z Rzymu na 
wyspę Capri 21.30 Izrael 22.00 Heli-
madoe (film) 23.35 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.40 Ślub od pierwszego spojrze-
nia 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Krok 
za krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.05 Castle 
(s.) 15.00 Mentalista (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
23.00 Gwiezdne życie 23.35 Mentali-
sta (s.). 
PRIMA 
6.10 Pieskie życie (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.05 M.A.S.H. (s.) 10.20 
Miłość w winie (film) 12.20 Strażnik 
Teksasu (s.) 13.25 Gliniarz i proku-
rator (s.) 14.25 Policja Hamburg (s.) 
15.25 Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w 
akcji 17.25 Wiadomości kryminalne 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości 19.55 Showtime 20.15 Słonecz-
na (s.) 21.35 Pr. rozrywkowy 22.55 
Być szefem w kilka minut 23.30 Poli-
cja w akcji. 

POLECAMY

• Wynalazki, które zmieniły świat
Wtorek 8 grudnia, 
godz. 9.50  
TVC 2

• Powstanie cywilizacji
Czwartek 10 grudnia, 
godz. 13.50  
TVC 2

• Wysokie Tatry
Środa 9 grudnia, 
godz. 9.00  
TVC 2
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Bo umrzeć, to zbyt mały powód,
żeby przestać pamiętać.

W dniu 9 grudnia br. obchodziłby setną rocznicę uro-
dzin

śp. ALOJZY SZKUCIK
z Lesznej Dolnej

Wszystkich, którzy Go znali i zachowali w życzliwej pa-
mięci, prosimy o chwilę wspomnień.

Syn Tadeusz z rodziną. GŁ-705

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych i znajomych, że dnia 4 grudnia 2020 
zmarł w wieku 90 lat nasz Kochany Ojciec, Teść, Przy-
jaciel, Dziadek, Pradziadek, Wujek, Szwagier i Kuzyn

śp. MUDR ALFRED BOJKO
zamieszkały w Olbrachcicach

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek 11 
grudnia 2020 o godz. 14.00 z kościoła rzymskokatolic-
kiego św. Piotra i Pawła w Olbrachcicach na miejscowy 
cmentarz.

W smutku pogrążona rodzina. GŁ-710

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 6 grudnia 2020 
zmarł w wieku 86 lat nasz Ukochany Mąż, Ojciec, 
Dziadek, Teść i Wujek

śp. WŁADYSŁAW FUKAŁA
z Suchej Górnej

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek 11 
grudnia 2020 o godz. 10.00 z sali obrzędowej w Suchej 
Górnej. W smutku pogrążona rodzina. GŁ-714

Zarząd MK PZKO Łyżbice-Wieś składa wyrazy głębokiego współczucia i 
smutku dla najbliższej rodziny z powodu zgonu

śp. ANNY SIKOROWEJ 
ze młyna z Łyżbic

długoletniej członkini zarządu MK PZKO Łyżbice-Wieś, która w latach 
1990-2003 pełniła funkcję prezeski Klubu Kobiet i była aktywną orga-
nizatorką szeregu ciekawych wystaw okolicznościowych MK PZKO Łyż-
bice-Wieś. GŁ-712

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

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

PTTS „BŚ” – Zaprasza 9. 12. na wy-
cieczkę z Ostrawicy na Łysą Górę, z 
zejściem do Malenowic koło knajp-
ki „U Veličků” – trasa o długości 14 
km. Odjazd pociągiem z CZ. Cie-
szyna o godz. 7.42, z Frydka o godz. 
8.27, przyjazd do Ostrawicy o godz. 
8.52. Powrót z Malenowic o godz. 
13.35, 14.40 albo 15.20. Ważne! Racz-
ki (nesmeki), kijki, maseczki oraz 
zachowanie wszystkich ograniczeń 
epidemiologicznych.
 12. 12. – Zamiast pierwotnie za-
planowanej wycieczki na Orłową i 

Telesforówkę (schronisko nieczyn-
ne), zapraszamy na wycieczkę z Wi-
sły-Łabajowa na Stożek (schronisko 
PTTK czynne) z zejściem do Nawsia. 
Prosimy nie zapomnieć o dowodach 
osobistych, złotówkach i masecz-
kach. Wyjazd autobusem Wispol o 
godz 8.00, przystanek Cieszyn, ul. 3 
Maja (koło Celmy) do Wisły (kieru-
nek Koniaków). Prowadzi Chrystian 
Zaleski +48 696 459 161.

WYSTAWY

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Karwinie, Rynek 
Masaryka 10/8, Karwina-Frysz-
tat: wystawa pt. „Śląsk Cieszyński i 
jego zmiany w czasie modernizacji”. 
Czynne: po-pt: w godz. 9.00-17.00; 
nie: w godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Cz. Cieszynie, 
ul. Główna 15: do 21. 2. 2021 wystawa 
pt. „100 lat miasta – Czeski Cieszyn”. 
Czynna: wt-nie: w godz. 9.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie-Żywocicach, ul. Padlých 
hrdinů 220/47a: do 30. 3. 2021 
wystawa pt. „Wiklina, słoma, kuku-
rydza”. Czynna we wtorki w godz. 
8.00-16.00.

Zarząd Klubu Nauczycieli 
Emerytów do swoich 
członków
Kochane Koleżanki i Koledzy! Rok 
powoli dobiega końca. Wygląda-
ło, że wszystkie 365(6) dni będą 
zwyczajne, powszednie, z codzien-
nymi tarapatami. A jednak. Od 
samego początku roku większość 
państw świata zaczyna „walczyć” 
ze zdradliwym koronawirusem, co 
zamieniło się w ogólnoświatową 
pandemię. Wynika z tego szereg 
ograniczeń, poleceń, przepisów. 
Szczególnie dla nas, ludzi w wie-
ku 65+ życie kulturalne, sportowe, 
towarzyskie stopniowo zamarło. I 
nasz Klub Nauczycieli Emerytów 
musiał zrezygnować z zaplanowa-
nych na ten rok imprez (udało nam 
się przeprowadzić jedynie spacer 
jesienny w Mostach koło Jabłonko-
wa). Szkoda, mogło być jak zawsze 
ciekawie, przyjemnie, miło. Wierz-
my, że znowu będzie dobrze, że bę-
dziemy się mogli znowu spotykać. 
Już teraz wszystkich zapraszamy 
na spotkania w następnym roku.

W niedzielę 29 listopada zapło-
nęła pierwsza adwentowa świeca, 
jeden z atrybutów Adwentu. Roz-
począł się czas oczekiwania, czas 
przyjścia, czas przygotowań do 
świąt Bożego Narodzenia, świąt z 
największymi tradycjami, pełnych 
uroku, magii, świąt, na które się 
cieszą nie tylko dzieci, ale i my do-
rośli. Zróbmy wszystko, żeby wy-
padły jakm najlepiej, tak jak w po-
przednich latach. Życzymy Wam w 
tych dniach radosnych, oczekiwa-
nych, gdy gasną spory, goją się rany 

zdrowia, miłości, przyjaźni i wokół 
pełno życzliwości. Świąt białych, 
pachnących choinką, spędzonych, 
w ciepłej, rodzinnej atmosferze. 
Świąt dających radość i odpoczy-
nek oraz nadzieję na Nowy Rok, 
który niech nas obdaruje zdro-
wiem, szczęściem i pomyślnością. 

Zarząd Klubu  
Nauczycieli Emerytów

•••
Po prostu Odusia
Z wielkim żalem przyjęliśmy w 
czwartek 26 listopada wiadomość 
o śmierci świętej pamięci Odonii 
Charvát. Odeszła legenda polskie-
go folkloru nie tylko w Orłowej, bo-
wiem jej udział w życiu zespołów 
tanecznych znany był na całym 
Zaolziu. 

Odonia Charvát, jedna z tancerek 
zespołu PZKO w Lutyni Górnej, za-
częła sama zajmować się choreogra-
fią i w 1961 r. wzięła górnolutyńskich 
tancerzy pod swoje skrzydła. Ćwiczy-
ła tańce charakterystyczne, balowe, 
ale najbardziej lubiła tańce ludowe. 
Swoją pasją potrafiła zarazić mło-
dzież. Przygotowywała z tancerzami 
obrazki sceniczne według dawnych 
obrządków, np. „Na miedzy”, „Jak 
to było przy muzyce w Lutyni”, „Za-
sadzymy zimnioki”. Zespoły pod 
nazwą „Skotniczka” i „Skotnica” po-
wstały w latach 1990 i 1995. 

Skąd wzięła się nazwa zespołów? 
– Skotnicą – wyjaśniała Odonia 
Charvát – nazywano miedzę, która 
prowadziła do tramwaju; miedzę, 
po której kiedyś, jak opowiadała mi 

babcia, pędzono bydło, nazywane 
niegdyś skotem. Ludzie tą skotnicą 
skracali sobie drogę. Później służy-
ła ona jako skrót do naszej kultury, 
bo znajdowała się tu polska szkoła, 
a u pana Króla w gospodzie odby-
wały się przedstawienia, akademie, 
próby zespołu tanecznego. Znikła, 
kiedy postawiono tu osiedle. Kie-
dy więc tworzyłam zespół folklo-
rystyczny, bardzo zależało mi, by 
upamiętnić tę naszą skotnicę, po 
której chodzili nasi ludzie.

Zespoły „Skotnica” i „Skotnicz-
ka” często zmieniały swój skład, bo 
ich członkami byli młodzi ludzie, 
uczniowie, którzy po opuszczeniu 
szkół często nie znajdowali już cza-
su, by uczestniczyć w regularnych 
próbach. Zmniejszająca się liczba 
dzieci w polskich szkołach powo-
dowała, że mniejszy był wybór 
kandydatów na tancerzy. Ale Odo-
nia Charvát, pełna wigoru, zapału 
i oddania sprawie folklotu była 
zdania, że z każdego dziecka da się 
coś wykrzesać i dokumentowała 
to swoją pełną poświęcenia pracą. 
O poziomie artystycznym „Skotni-
cy” i „Skotniczki” świadczą zresz-
tą liczne zaproszenia do udziału 
w imprezach folklorystycznych, 
festiwalach, także w Strażnicy, w 
wielu miastach Polski, ale również 
w Portugalii, Rumunii czy na Wę-
grzech.

Poszła już po swojej Skotnicy do 
nieba. Pamiętajmy ją jako uśmiech-
niętą, roztańczoną i po prostu na-
szą miłą Odusię.

Cześć jej pamięci!
 Przyjaciele
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Nowa strona 
w prezencie
Bogumin przygotował dla swo-

ich mieszkańców oraz wszyst-
kich użytkowników sieci niety-
powy mikołajkowy podarunek. 
Jest nim nowa strona internetowa 
miasta. Zdaniem autorów – bar-
dziej atrakcyjna i bardziej przej-
rzysta. Ci jednak, którzy byli przy-
zwyczajeni do tej poprzedniej, nie 
muszą się obawiać, że na nowej się 
pogubią. 

– Z wyjątkiem kilku drobnych 
zmian zachowaliśmy podstawową 
strukturę, a mianowicie poszcze-
gólne sekcje i rubryki. Ludzie nadal 
będą mogli korzystać z interaktyw-
nych rubryk i usług, takich jak np. 
system rezerwacyjny, E-info czy 
zgłaszanie usterek – przekonuje 
Jana Končítkowa z wydziału orga-
nizacyjnego ratusza.

Nowa strona została uruchomio-
na w niedzielę. To już piąta prze-
budowa bogumińskiego portalu. 
Ostatnia miała miejsce w 2013 roku. 
Ta obecna, wykorzystując zdjęcia 
lotnicze miasta, przyniosła m.in. 
nowy, bardziej dynamiczny wygląd 
strony głównej. Prócz tego zmienio-
ny został system nawigacyjny oraz 
usunięto zbędne informacje. 

Użytkownicy nowej strony Bogu-
mina mają do wyboru trzy wersje 
językowe – czeską, polską i angiel-
ską. Według statystyk, strona ma 
oglądalność 75 tys. wejść w ciągu 
jednego miesiąca. W sytuacjach 
krytycznych, takich jak np. sierp-
niowy pożar domu przy ulicy Ne-
rudy, na stronę wchodziło w ciągu 
jednego dnia nawet 10 tys. inter-
nautów. (sch) 

Nie żyje 
Katarzyna 
Łaniewska

W poniedziałek 7 grudnia 
zmarła Katarzyna Łaniew-

ska, znana polska aktorka teatralna 
i filmowa. Miała 87 lat.

Katarzyna Łaniewska urodziła 
się w 1933 r. w Łodzi. Przeżyła Po-
wstanie Warszawskie. Ukończyła 
wydział aktorski Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej w Warszawie. 
Występowała na kilku warszaw-
skich scenach: w Teatrze Polskim, 
Dramatycznym, Narodowym, Ate-
neum. Była działaczką Związku Ar-

tystów Scen Polskich. Zagrała też w 
kilkudziesięciu filmach i serialach. 
Widzowie znali ją m.in. z kultowej 
komedii „Kogel-mogel” czy popu-
larnych seriali „Klan” i „Plebania”. 
Była też jedną z prowadzących pro-
gram „Ziarno”.

Katarzyna Łaniewska zmarła w 
swoim domu rodzinnym. Wcze-
śniej, od kilku dni przebywała w 
szpitalu, gdzie trafiła w ciężkim 
stanie. 

 (wik)

• Katarzyna Łaniewska na planie „Plebanii”. Fot. AKPA
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UŚMIECHNIJ SIĘ LOGOGRYF

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



MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania 
upływa w piątek 18 grudnia 2020 r. Nagrodę z 24 listopada 
otrzymuje Marta  Mattes  z  Trzyńca. Autorem dzisiejszych 
łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
z 24 listopada: 1. MECH 2. ESTER 3. CEGŁA 4. HRAD 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 24 listopada: 1. ELSA 2. LAGER 3. SERCE 4. ARES
Rozwiązanie logogryfu z 24 listopada: 
ZMIENIĘ
Rozwiązanie logogryfu łamanego z 24 listopada: KRYNKI

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. ani poziom, ani 
pion

2. miasto w Łódz-
kiem, ważny wę-
zeł kolejowy

3. wujek po nie-
miecku

4. górski dopływ 
Wisły lub morska 
ryba, podeszwica

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. górna część klatki 
piersiowej

2. narząd organizmu 
lub instytucja 
państwowa

3. John, bohater fil-
mu z Sylvestrem 
Stallone

4. duża wiązka zbo-
ża, chochoł

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie fraszki Jana Sztaudyngera:
„Niejednego karła
Własna małość...”

1.- 4. atak dzika na myśliwego lub 
ostre natarcie kawalerii

3.- 6. w islamie: święta wojna prze-
ciwko niewiernym

5.- 8. Stefan, król polski, mąż Anny 
Jagiellonki

7.- 10. solidny, bezusterkowy, trudny 
do zniszczenia

9.- 12. ściga się w basenie
11.- 2. jezioro na Pojezierzu Suwal-

skim, najgłębsze jezioro w Polsce

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
DŻIHAD

Rozwiązaniem logogryfu jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera:
„Powiedzą ci sąsiedzi, co masz wyznać na...”

1. kapusta w wieloma drobnymi główkami na wyso-
kiej łodydze

2. pogardliwie o UB i SB
3. rzecz lub sprawa niewielkiej wagi, drobnostka
4. młode buraki z liśćmi
5. nauka badająca podstawy procesów w organi-

zmach żywych

6. ciasteczko pieczone w foremce
7. kobieta o jasnych włosach
8. antałek, baryłka, mała beczka 
9. bajerantka, mistyfikatorka, hochsztaplerka

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
BLAGIERKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B B B B B B B B B

A A A A A A A A A


