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Setki prezentów pod choinkę 
WYDARZENIE: Adwent jest okresem przygotowań do świąt i kupowania prezentów. Niektóre organizacje, szkoły 
czy grupy wolontariuszy przygotowują dziesiątki, a nawet setki paczek. Rozpakują je przy choince podopieczni 
domów dziecka i innych placówek opieki społecznej, dzieci z ubogich rodzin w kraju i za granicą. W świąteczne 
akcje charytatywne chętnie włączają się polskie szkoły.

Danuta Chlup

J
edną z inicjatyw, 
które na dobre za-
domowiły się w na-
szym regionie, jest 
„Pudło po butach”. 
Punkt zbiorczy przy 
ul. Ostrawskiej w 

Czeskim Cieszynie był pod koniec 
ub. tygodnia wypełniony pacz-
kami pochodzącymi od indywi-
dualnych darczyńców, firm, ale 
głównie szkół. Wczoraj zaczęto 
rozwozić prezenty do miejsc prze-
znaczenia. 

– To już czwarta edycja naszej 
akcji charytatywnej. Poprzednie 
odbyły się w latach 2017-2019. W 
tym roku paczek jest ok. 400 – po-

wiedziała „Głosowi” ini-
cjatorka Irena Machů. 

Całe przedsięwzięcie 
opiera się na wolonta-
riuszach. Najpierw trze-
ba było „zbadać teren” 
i znaleźć dzieci, które 
zostaną obdarowane. 
Dopiero po sporządze-
niu listy i podziale we-
dług płci i wieku punkt 
zbiorczy zaczął robić re-
zerwacje prezentów dla 
konkretnych odbiorców. Współ-
pracował ze szkołami i indywidu-
alnymi osobami. Do paczek do-
dawane były książki i podarunki 
od współpracujących firm. Cała 
filozofia polega na tym, aby pacz-
ki przygotowały dzieci dla swoich 
rówieśników. 

– Chcemy, aby w pudełku było 
zawsze kilka rzeczy: coś nowego, 
książka, zabawka, jakaś pomoc 
szkolna i coś, co obdarowujące 
dziecko wybrało ze swojego po-
koju i chciałoby przekazać swoje-
mu rówieśnikowi. Mogą być małe 
gry, puzzle i inne przedmioty, dla 

nastolatek na przykład 
jakiś kosmetyk – dodała 
Machů. 

Tegoroczne prezenty 
powędrują do schronisk 
dla matek z  dziećmi 
w Czeskim Cieszynie, 
Hawierzowie, Piotrowi-
cach i Orłowej, do do-
mów dziecka, do Cen-
trum Opieki Społecznej 
w Hrabyni. 

Organizatorki zasko-
czyło w tym roku ogromne zaan-
gażowanie szkół. Zgromadzono 
czterokrotnie więcej podarunków, 
niż zakładano i trzeba było posze-
rzyć grono obdarowanych. Dzię-
ki temu paczki trafią także, po 
raz pierwszy, do Ostrawy. Bardzo 
dużo pudełek dostarczyły polskie 

szkoły w Suchej Górnej i Czeskim 
Cieszynie, włączyła się także sto-
nawska szkoła. A ponieważ brako-
wało prezentów dla nastolatków, 
organizatorki zwróciły się o po-
moc do obu czeskocieszyńskich 
gimnazjów. 

Akcja wymaga dużego nakładu 
pracy. Jedną z  zaangażowanych 
osób była pani Lucyna (postano-
wiła nie zdradzać nazwiska). 

– Odebrałam paczki ze szkoły 
w Suchej Górnej, a teraz paku-
ję. Wzięłam pół dnia wolnego w 
pracy, aby móc tu pomóc. Każdy 
projekt skierowany do ludzi, któ-
rzy są w nieco gorszej od nas sytu-
acji, mają problemy finansowe czy 
inne, jest bardzo pożyteczny. A 
my cieszymy się z  tego, że może-
my komuś pomóc – powiedziała 
„Głosowi” wolontariuszka. 

Mieszkańcy beskidzkiej części 
Zaolzia (i nie tylko) mogą się włą-
czyć w projekt jabłonkowskiego 
Caritasu „Dar serca”. Jego celem 
jest pomoc ubogim rodzinom, se-
niorom i innym osobom w trudnej 
sytuacji finansowej. Paczki roz-
dawane są w regionie jabłonkow-
skim. 

– Kto chce pomóc ludziom w 
potrzebie, może podarować żyw-
ność, artykuły drogeryjne, dary fi-
nansowe lub bony podarunkowe o 
wartości od 200 do 500 koron – na 
przykład do apteki, sklepu z obu-
wiem, drogerii – anonsowali orga-
nizatorzy na stronie internetowej 
Caritasu. Prezenty można przy-
nosić do 17 bm. do kościoła para-
fialnego lub do Centrum Pomocy 
św. Rafała. Pieniądze można także 
przelać na rachunek Caritasu. 

Organizacja Pomoc Těšínského 
Slezska (Pomoc Śląska Cieszyń-
skiego) z siedzibą w Czeskim 
Cieszynie od lat bezinteresownie 
pomaga na Ukrainie. Jej bazą na 
Zakarpaciu jest była czeska szkoła 
w Rodnikowej Hucie. Przed Bo-
żym Narodzeniem działacze sto-
warzyszenia co roku dostarczają 
świąteczne paczki rodzinom w 
potrzebie i wychowankom do-
mów dziecka.  

Ciąg dalszy na str. 3

500
paczek żywnościowych skompletuje Pomoc Śląska Cie-
szyńskiego dla ubogich rodzin na Ukrainie

• Wolontariuszki z punktu zbiorczego 
akcji „Pudło po butach”. Druga z pra-
wej Irena Machů.  Fot. DANUTA CHLUP



Głos   |   wtorek   |   7 grudnia 20212   ♩ ♩    3 Głos   |   wtorek   |   7 grudnia 2021W I A D O M O Ś C I

Lukáš Curylo, 
zastępca hetmana województwa morawsko-śląskiego 
ds. kultury, o dużym zainteresowaniu mieszkańców 
regionu projektem „Otwarte świątynie”

CYTAT NA DZIŚ

•••
Widać, że możliwość zwiedzania świątyni 

poza nabożeństwami czy innymi 

wydarzeniami jest dla ludzi atrakcyjna i daje 

możliwość lepszego poznania naszej historii, 

a także zatrzymania się na chwilę i refleksji

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE...

Fot. ARC

Podróże kształcą, a podróże kulinarne – śmiem twierdzić 
– kształcą podwójnie. Taki wniosek nasunął mi się po obej-
rzeniu na YouTubie odcinka programu Roberta Makłowicza, 
znanego krytyka kulinarnego i publicysty, poświęconego 
Śląskowi Cieszyńskiemu. Nie chodzi tylko o pokazanie 

ciekawostek i potraw związanych z regionem – Makłowicz jest w Cie-
szynie, Górkach Małych i Skoczowie, opowiada o kwaśnicy, wodzionce, 
zupie czosnkowej, ale i o czeskich daniach, jakich można skosztować w 
Cieszynie – topinkach, utopencu, pokazuje pieczeń wieprzową z kne-
dlikami. Zaczynając jednak program stoi na moście Przyjaźni i przypo-
mina, że blisko 20 lat temu właśnie w tym miejscu gotował w jednym z 
pierwszych odcinków. Aby to zrobić musiał mieć specjalne zgody – po 
obu stronach mostu były bowiem szlabany. Wiadomo, granica.

Znalezienie tamtego odcinka sprzed 20 lat nie jest na YouTubie 
trudne. A warto. Zobaczycie w nim państwo ówczesny Cieszyn i Cze-
ski Cieszyn, Makłowicza na ul. Trzech Braci, w sklepie mięsnym czy 
w Restauracji Na Brandysie. Ale największe wrażenie wywołuje wspo-
mniana wizyta na moście Przyjaźni. Granica, szlabany, wiaty nad 
mostem, kontrole, budynek strażnicy, celnicy w zielonych mundu-
rach dopytujący Makłowicza, co zgłasza do odprawy i czy koperek to 
na pewno koperek. O ile z sentymentem można traktować gotowanie 
kulajdy na moście wraz z ówczesnymi przedstawicielami władz obu 
miast (Henryka Sznapki z Czeskiego Cieszyna i Włodzimierza Cybul-
skiego z Cieszyna), o tyle powrót myślą do dni, gdy trzeba było poka-
zać paszport, a także i zawartość torby, żeby przejść z jednego miasta 
do drugiego, nie jest już wcale taki fajny. 

W programie sprzed 20 lat Makłowicz w pewnym momencie zachę-
ca widzów, by przyjrzeli się granicy, bo „już za parę lat, jak wejdziemy 
do Unii Europejskiej, to przejście tędy będzie formalnością, nie będzie 
tu żadnej granicy, to będzie wszystko w Schengen”.

We współczesnym odcinku Makłowicz przechadzając się swobodnie 
po moście Przyjaźni i prezentując czeskie dania w polskiej restauracji, 
wskazuje, że to właśnie sprawia brak granic i przenikanie kultur. – Te 
rzeczy przychodzą tutaj zza miedzy, która kiedyś była nie do przeby-
cia. A teraz jest całkowicie otwarta. Nie schrzańmy tego – konkluduje. 

Dziwne, że w Polsce dziś trzeba jeszcze kogoś przekonywać, że war-
to być w Unii Europejskiej. 

ZDANIEM... Łukasza Klimańca

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
W Centrum Informacji 
Turystycznej pojawiła się 
w sprzedaży książka „Cze-
ski Cieszyn 1920-2020”. 
Publikacja przedstawia 
ostatnie 100 lat rozwoju 
miasta nawiązując jednak 
do jego przeszłości oraz 
historii ziemi cieszyńskiej. 
Czytelnicy znajdą w niej 
także zarys historii wszyst-
kich dzielnic miasta, które 
pierwotnie były samodziel-
nymi wsiami. Cena prawie 
800-stronicowej publikacji 
wynosi 749 koron. Cen-
trum Informacji Turystycz-
nej jest czynne od ponie-
działku do piątku od 8.00 
do 17.00 oraz w sobotę od 
8.00 do 12.00. 
 (klm)

HAWIERZÓW
Ambasador Nigerii Peter 
Kevin odwiedził miasto 
na zaproszenie Ondřeja 
Baránka, zastępcy burmi-
strza. Podczas spotkania z 
władzami miasta rozmawia-
no na temat ewentualnej 
przyszłej współpracy w 
dziedzinie kultury i sportu. 
Ambasador Nigerii wizy-
tował boiska sportowe w 
Hawierzowie oraz Narodo-

we 
Cen-
trum Tenisa 
Stołowego w 
Szumbarku. – Nigeria 
jest nie tylko kolebką 
futbolu, ale także – co 
dla niektórych może być 
zaskoczeniem – ping-
ponga. Europa, w tym 
Hawierzów, ma szansę 
zapewnić młodym piłka-
rzom i graczom ping-ponga 
z Afryki dobre wykształ-
cenie i wysokiej jakości 
szkolenie, rozwijając w ten 
sposób ich talent i karierę 
– przyznał Ondřej Baránek. 
Dodał, że rozmowy z am-
basadorem dotyczyły także 
możliwości wejścia nige-
ryjskiego kapitału do MFK 
Hawierzów.
 (klm) 

KARWINA
Po raz pierwszy w historii 
miasto doceni lekarzy i 
personel medyczny. Uho-
noruje ich w kwietniu 2022 
roku w ramach Światowego 
Dnia Zdrowia na podstawie 
zgłaszanych przez miesz-
kańców nominacji. – Chce-

my wyróżnić poszczególne 
osoby oraz zespoły za 
doskonałą pracę, wpro-
wadzenie nowych metod 
leczenia, profilaktykę lub 
inne przedsięwzięcia, któ-
rymi nominowani przyczy-
nili się do ochrony zdrowia 
mieszkańców – wyjaśnił 
zastępca burmistrza ds. 
zdrowia, Miroslav Hajdušík. 
Mieszkańcy mogą nomino-
wać pracowników służby 
zdrowia i lekarzy także za 
ich postawę w trudnym 
czasie pandemii. Zgłoszeń 
można dokonywać pisem-
nie na specjalnym formu-
larzu, jaki można pobrać 
ze strony www.karvina.cz. 
Termin nadsyłania propozy-
cji mija 31 stycznia 2022 r.
 (klm)
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czwartek

dzień: 0 do -1 ºC 
noc: -1 do -7 ºC 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: -1 do 0 ºC 
noc: -3 do -8 ºC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 1 do 2 ºC 
noc: 0 do -4 ºC  
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

7
grudnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Ambroży, Marcin
Wschód słońca: 7.28
Zachód słońca: 15.26
Do końca roku: 24 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Lotnictwa Cywilnego
Przysłowie: 
„Na święty Ambroży, 
poprawią się mrozy”

JUTRO...

8
grudnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Maria, Romaryk
Wschód słońca: 7.29
Zachód słońca: 15.26
Do końca roku: 23 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Kupca
Przysłowie:
„Po suchym grudniu, 
sucha wiosna bywa 
i pogoda we żniwa”

POJUTRZE...

9
grudnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Leokadia, Wiesław, 
Wiesława
Wschód słońca: 7.31
Zachód słońca: 15.26
Do końca roku: 22 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Przeciwdziałania Korupcji
Przysłowie:
„Grudzień to miesiąc 
zawiły, czasem srogi, 
czasem miły”

POGODA

CZESKI CIESZYN

HAWIERZÓW

KARWINA

Mieszkańcy Bogumina, 
którzy skończyli 65 lat, 
nadal mogą korzystać 
z usługi „taksówka dla 
seniora”. To efekt nowej 
umowy, jaką miasto 
podpisało z nowym 
operatorem. Jest jednak 
drożej – za jeden kurs 
trzeba zapłacić 20 
koron. Tyle samo zapłacą 
rodzice wybierający 
usługę „dziecięcej 
taksówki”.

Łukasz Klimaniec

T
aksówka dla seniora” 
to usługa, która cie-
szy się w Boguminie 
dużą popularnością 
od blisko dziesięciu 
lat. Mieszkańcy po-
wyżej 65. roku życia 

(zameldowani w Boguminie) mogą 
zamówić taki kurs wybierając się do le-
karza, urzędu, na pocztę czy na cmen-
tarz. O dużym zainteresowaniu tym 
udogodnieniem świadczą statystyki. 
Jak informuje Jana Končítkowa, rzecz-
niczka bogumińskiego Urzędu Miasta, 
w 2020 roku firma zajmująca się obsłu-

Taksówką do lekarza za 20 koron

gą „taksówki dla seniora” zrealizo-
wała aż 15 tys. kursów. A przed wy-
buchem pandemii było ich jeszcze 
więcej – liczba wyjazdów sięgała 
nawet 18 tysięcy rocznie. 

Jednak jesienią tego roku firma 
realizująca kursy wypowiedziała 
miastu umowę. 

– Powodem były rosnące koszty, 
a obowiązująca umowa nie pozwa-
lała na zmianę warunków i zre-
kompensowanie strat – wyjaśnia 
Petr Vícha, burmistrz Bogumina. 

Urzędnikom udało się jednak 
szybko ogłosić nowe zamówienie, 
podpisać nowy kontrakt i zapew-
nić kontynuację usługi. Wiadomo, 
że miasto Bogumin zapłaci za nią 
300 tysięcy koron rocznie więcej, 
niż do tej pory. Różnicę odczują 
też seniorzy, bo jeden wyjazd kosz-
tuje teraz 20 koron, o 5 więcej niż 
dotychczas.

Petr Vícha dodaje, że choć miasto 
zapłaci 20 procent więcej, nie było 
nad czym dyskutować, bo „taksów-
ki dla seniora” to duże ułatwienie 
dla starszych mieszkańców.

– Wielu z nich ma już problemy 
z poruszaniem się, więc trudno im 
podróżować autobusem. A w ciągu 
tygodnia często nie mogą też liczyć 
na pomoc krewnych, którzy są w 
pracy. Dlatego jednogłośnie podję-
liśmy decyzję o utrzymaniu usługi 
– zaznacza włodarz.

Dodajmy, że usługi „taksówka 
dla seniora” oraz „dziecięca tak-
sówka” dostępne są w dni powsze-
dnie w godzinach, w których przyj-
mują lekarze, a więc od 6.00 do 
14.00. Kurs można zamówić dzwo-
niąc na numer telefonu 730 181 181.
 

klimaniec@glos.live

• Wielu seniorów ma już problemy 
z poruszaniem się, więc trudno im 
podróżować autobusem. Taksówka 
to dla nich dobre rozwiązanie. 
Fot. Pixabay.com

• Ostrawa może się pochwalić świątecznym tramwajem. To efekt dekora-
cji, w której wykorzystano motywy zgoła odmienne od nachalnych reklam 
wykorzystywanych w przestrzeni publicznej. (jb)
Fot. DPO Ostrava

Walka  
o dłuższe ferie

Już tylko niewiele ponad dwa 
tygodnie do ferii świątecz-
nych, a może jeszcze mniej? 
Związki zawodowe pracow-

ników szkół nie dają za wygraną i 
walczą o to, by dzieci poszły po raz 
ostatni w tym roku do szkoły 17 bm. 

Według szefa szkolnych związ-
ków zawodowych Františka Do-
bšíka wcześniejsze zakończenie 
nauki z  jednej strony mogłoby 
nieco przyhamować pandemię CO-
VID-19, z  drugiej zaś pozwoliłoby 
odpocząć nauczycielom, zmęczo-
nym zastępstwami za nieobec-
nych kolegów. Mając to na uwadze, 
związkowcy wystosowali w tej spra-
wie pismo do ministra szkolnictwa 
w dymisji Roberta Plagi i jego praw-
dopodobnego następcy Stanislava 
Gazdíka, którzy już wcześniej pod-
jęli decyzję o nieprzedłużaniu ferii 
i postanowili, że nauka w szkołach 
podstawowych i średnich potrwa 
aż do środy 22 bm. 

Krzysztof Gąsiorowski, dyrektor 
Polskiej Szkoły Podstawowej im. 
Wisławy Szymborskiej w Wędryni, 
uważa, że wcześniejsze rozpoczę-
cie przerwy świątecznej wyszłoby 

jego placówce na dobre. – Przez 
cały czas testowania pojawiają się 
pozytywne przypadki i wtedy dzie-
ci razem z rodzeństwem odsyła się 
na testy PCR. Sytuacja, myślę, że 
nie jest łatwa i to przyspieszenie 
wolnego przed świętami byłoby na 
miejscu – przekonuje Gąsiorow-
ski, dodając, że wspominane przez 
Dobšíka „zmęczenie” jest nie tyl-
ko wynikiem zastępstw, ale także 
zwiększonej papierkowej roboty.

– Na bieżąco musimy wypełniać 
różne tabelki oraz komunikować 
się z sanepidem, bo bez jego de-
cyzji nie możemy zarządzić kwa-
rantanny. Nasze możliwości jako 
dyrektorów są bardzo ograniczone 
– przyznaje dyrektor. 

Na ten problem uczulają również 
związkowcy, starając się przefor-
sować, żeby dyrektorzy uzyskali 
uprawnienie do ogłaszania kwa-
rantanny. Oprócz tego domagają 
się, żeby w szkołach testowano tak-
że zaszczepionych uczniów. Osta-
teczna decyzja w tych sprawach 
nie należy już jednak do ministra 
szkolnictwa, ale szefa resortu zdro-
wia. (sch)

Tragedia pod ziemią
Do silnego wstrząsu i zawału chod-
nika doszło w sobotę ok. godz. 
9.00. w kopalni Bielszowice w Ru-
dzie Śląskiej. Jednego górnika udało 
się odratować, drugi, niestety, nie 
przeżył.
Akcja poszukiwawcza w rejonie 
ściany wydobywczej na poziomie 
780 m pod ziemią ruszyła w sobotę 
po godz. 9.20. W niedzielę o godz. 
0.30 ratownicy świętowali częścio-
wy sukces. Wyciągnęli 30-letniego 
przysypanego górnika – był przy-
tomny. Rannego przewieziono do 
szpitala św. Barbary w Sosnowcu, 
gdzie, jak poinformowano, w ogól-
nie dobrym stanie, bez wewnętrz-
nych obrażeń, został przyjęty na 
oddział ortopedii. Poszukiwania 
drugiego zasypanego górnika trwa-
ły aż do wczorajszego popołudnia. 
Kiedy wreszcie udało się do niego 
dotrzeć, już nie żył. Mężczyzna miał 
42 lata i pracował w kopalni od 
2007 roku. (sch)

•••
Wyjazdy narciarskie 
ograniczone
W ostatnich dwóch dniach również 
w naszym regionie sypnęło śnie-
giem. To dobra wiadomość zwłasz-
cza dla narciarzy, którzy z powodu 
złej sytuacji epidemicznej nie będą 
mogli wyjechać np. w Alpy. Według 
Kateřiny Chaloupkowej, dyrektorki 
Stowarzyszenia Czeskich Biur Po-
dróży i Agencji, na chwilę obecną 
turyści i to nawet niezaszczepieni 
mogą zakosztować białego szaleń-
stwa tylko w ośrodkach francuskich 
i włoskich. Wyjazd na narty do Buł-
garii możliwy jest z certyfikatem o 
szczepieniu lub przebytej chorobie 
oraz z negatywnym wynikiem testu 
na COVID-19. Szwajcaria wpro-
wadziła dla mieszkańców RC obo-
wiązkową kwarantannę, natomiast 
Austria i Słowacja są dla turystów 
tymczasowo zamknięte. 
Chociaż w ciągu ostatnich dwóch 
tygodni zainteresowanie zagranicz-
nymi wyjazdami ogólnie opadło, 
zdaniem Chaloupkowej, ci, którzy 
już wcześniej zamówili pobyty 
świąteczne oraz sylwestrowo-no-
woroczne, nie rezygnują z nich. W 
rezultacie wszystko wskazuje na to, 
że w czasie przerwy bożonarodze-
niowej wyjadą za granicę z biurami 
podróży dziesiątki tysięcy czeskich 
turystów.  (sch)

•••
Sukces biblioteki
Biblioteka Miejska w Cieszynie 
zajęła szóste miejsce w Polsce i 
drugie w województwie śląskim w 
ogólnopolskim Rankingu Bibliotek 
zorganizowanym przez „Rzeczpo-
spolitą” i Instytut Książki. Oceniane 
były między innymi wielkość księ-
gozbioru biblioteki, zakup nowości 
wydawniczych, godziny otwarcia 
placówki dla czytelników, dostęp do 
nowych mediów, a przede wszyst-
kim to, jak biblioteki radziły sobie w 
czasie pandemii i obowiązujących 
obostrzeń. 
Podczas uroczystej gali, jaka odbyła 
się w piątek 3 grudnia w Teatrze 
Polskim w Warszawie, nagrodę dla 
cieszyńskiej biblioteki odebrali jej 
dyrektorka Izabela Kula i Krzysztof 
Kasztura, zastępca burmistrza Cie-
szyna. 
– Tak wysoka pozycja w rankingu 
to sukces władz miasta, które fi-
nansują utrzymanie biblioteki rozu-
miejąc jej znaczenie w środowisku 
lokalnym, a także mieszkańców 
Cieszyna, którzy czytają i korzystają 
z oferty kulturalnej biblioteki. Nie 
można też zapominać o kreatyw-
nym zespole pracowników, którzy 
potrafią wykorzystać potencjał ofe-
rując czytelnikom usługi adekwatne 
do ich potrzeb – podkreślają przed-
stawiciele Biblioteki Miejskiej w 
Cieszynie. (klm)

W SKRÓCIE...
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koron wynosiła w trzecim kwartale br. średnia pensja brutto w RC. To o 2012 
koron więcej niż przed rokiem. 5,7 proc. wzrost nominalnych wynagrodzeń nie 
przekłada się jednak na realną sytuację gospodarstw domowych. Wg Czeskiego 
Urzędu Statystycznego, po uwzględnieniu rosnących cen dóbr i usług należy 
bowiem stwierdzić, że płace podniosły się zaledwie o 1,5 proc. Poza tym, co też 
podkreślają analitycy, średnia pensja brutto jest nieosiągalna dla dwóch trzecich 
pracowników, zwłaszcza tych zatrudnionych w hotelarstwie, gastronomii oraz 
wykonujących prace biurowe. Różnice uzależnione są też od prosperity danego 
regionu. Np. w naszym województwie średnie wynagrodzenie w ub. kwartale 
wzrosło międzyrocznie o 5,6 proc. do 33 941 koron, co dalej plasuje morawsko-
śląski region wśród trzech najuboższych w całej RC. (sch)

Setki prezentów 
pod choinkę
Dokończenie ze str. 1

W tym roku organizu-
jemy dwie formy po-
mocy – powiedział 
naszej gazecie wice-

prezes PTS Lumír Svoboda. – Pan-
demia spowodowała nadzwyczaj-
ną sytuację, na którą staramy się 
w ramach naszych możliwości za-
reagować. W przyszłym tygodniu 
pojedziemy wraz z przewodniczą-
cym na Ukrainę, aby dopilnować 
zakupu żywności w tamtejszych 
hurtowniach. Chcemy skomple-
tować ok. 500 paczek z żywno-
ścią dla rodzin Ukraińców, którzy 
wcześniej pracowali w Polsce, 
Czechach czy innych krajach, na-
tomiast teraz nie mają pracy i bra-
kuje im tych dochodów. W poro-
zumieniu z miejscowymi zborami 
czy parafiami wybieramy rodziny 
wielodzietne, w trudnej sytuacji 
finansowej. Prócz tego przed świę-
tami, które na Ukrainie, zgodnie 

z obrządkiem prawosławnym, 
rozpoczynają się dopiero 6 stycz-
nia, wozimy paczki świąteczne 
podopiecznym domów dziecka na 
Zakarpaciu. Darczyńcy przynoszą 
je do zborów lub szkół w naszym 
regionie. Włączają się na przykład 
szkoły z Trzyńca oraz polska pod-
stawówka w Gnojniku. W ub. roku 
zawieźliśmy na Ukrainę 160 ta-
kich paczek. 

Przyjemną i atrakcyjną formą 
pomocy jest zakup wyrobów ręko-
dzielniczych klientów placówek 
opieki społecznej. Na organizowa-
nych przez nie wystawach adwen-
towo-świątecznych można nabyć 
oryginalne życzenia, dekoracje 
i ozdoby choinkowe. Aktualnie 
można odwiedzić m.in. wystawę 
świąteczną w Centrum Diakonij-
no-Edukacyjnym w Czeskim Cie-
szynie oraz w jabłonkowskim Ca-
ritasie.   (dc)

Nowa płyta Farnej

W tych dniach, po sied-
miu latach przerwy i 
oczekiwań fanów, 
ukazała się nowa 

płyta Ewy Farnej. Zawiera trzy-
naście piosenek, a jej tytuł brzmi 
„Umami”. – No i jest na świecie 
pierwsza recenzja, od razu ma się 
piękniejszy dzień! – napisała w 
czwartek na swoim profilu face-
bookowym piosenkarka.

Autorem recenzji, którą moż-
na przeczytać na Ireport.cz, jest 
Tomáš Kocian. – Piosenki na na-
graniu wytrzymują porównanie 
ze światową sceną muzyczną, a 
to nie tylko pod względem tema-
tycznym, ale także dźwiękowym 
– ocenia muzyczne dzieło Far-
nej. Tym, którzy nie wiedzą, co 
to takiego „Umami”, wyjaśnia, że 
chodzi o „nazwę piątego smaku, 
którym dla piosenkarki jest ma-
cierzyństwo”. To znajduje swój 
wyraz również na krążku – m.in. 
bardzo wyraźnie w tekście ostat-
niego utworu „Umamy”, którą 
Farna dedykuje swojemu synko-
wi. Zdaniem Kociana, artystka 

nie mogła postawić za płytą lep-
szej kropki jak właśnie tej.

Recenzent zauważa jednak 
również inne wielkie tematy, o 
których Farna śpiewa. Chodzi o 
hity, o których było głośno jeszcze 
przed wydaniem tego albumu, jak 
„Tělo” („Ciało”) i „No Ne” („No 
Nie”). Oba mają jasne przesła-
nie – są sytuacje, które wymaga-
ją sprzeciwu. Kto z kolei pamięta 
Ewę sprzed 15 lat i jej piosenkę 
„Měls mě vůbec rád”, którą grano 
wówczas przed Bożym Narodze-
niem we wszystkich supermar-
ketach, zrozumie jej „powrót do 
przeszłości” w piosence „Verze 
02” („Wersja 02”). 

– Album „Umami” jest mie-
szanką trzynastu utworów, które 
niekiedy są aż za bardzo rozbiega-
ne na wszystkie strony. Co psuje 
trochę ogólne wrażenie. Rdzeń 
płyty tworzą jednak mocne hity 
w stylu pop, które mają wiele do 
powiedzenia i dzięki którym Far-
na jest obecnie jedną z naszych 
najlepszych piosenkarek – podsu-
mowuje Tomáš Kocian. (sch)
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Czechosłowacki »Orient Express«
We wnętrzach „Słowackiej strzały” (Slovenská strela) czuję się trochę jak w kryminale Agaty Christie, którego akcja 
została osadzona w słynnym „Orient Expressie”. Jest komfortowo, nobliwie i nieco po staroświecku. W czasach, 
kiedy szczytem możliwości czeskiego transportu kolejowego jest SC Pendolino, aż nie chce się wierzyć, że w latach 
30. ub. wieku był pociąg, który w niespełna pięć godzin zdołał połączyć Pragę z Bratysławą.

Beata Schönwald

J
ak się okazuje, był to 
nie byle jaki pociąg. 
„Słowacka strzała” była 
i pozostała do dziś pod 
wieloma względami 
„naj”. Wystarczy wspo-
mnieć, że chodziło o 

pierwszy pociąg z obowiązkową re-
zerwacją miejsc, a w toalecie ciekła 
ciepła woda. Nic więc dziwnego, że 
pasjonaci kolejnictwa długo ocze-
kiwali jej triumfalnego powrotu. 
W maju br. wreszcie ziściły się ich 
marzenia. Pociąg przyjechał do Ko-
przywnicy, by stać się jednym z oka-
zów miejscowego Muzeum Technicz-
nego „Tatra”. Na tyle wyjątkowym, 
że specjalnie dla niego wzniesiono 
unikatowy szklany obiekt. Stoi on vis 
à vis otwartego w połowie listopada 
Muzeum Samochodów Ciężarowych 
koprzywnickiej marki.

Z Bratysławy aż do… 
Norymbergi
Uroczystość otwarcia ekspozycji jest 
dla mnie pierwszą okazją, by wsiąść 
do „Słowackiej strzały”. Wewnątrz 
wita mnie przewodniczka, która 
potrafi odpowiedzieć nawet na te 
pytania, które w tej chwili nie przy-
chodzą mi na myśl. Dzięki niej i ulot-
ce, którą zabieram do domu, przede 
mną otwiera się nieco zapomniany 
świat lat 30. ub. wieku, kiedy w za-
kładach „Tatry” zbudowano dwa 
egzemplarze szybkiego pociągu T 
68. Pod szyldem Czechosłowackich 
Kolei Państwowych działały pod 
numerami M 290.001 i M 290.002. 
Pierwszy po pożarze w połowie lat 
50. został zutylizowany, drugi prze-
żywa obecnie swój renesans.

„Słowacka strzała” zaczęła re-
gularnie kursować od 13 lipca 1936 
roku. Przed południem wyjeżdżała 
z Bratysławy, a po południu wraca-
ła z Pragi. Było tak od poniedziałku 
do soboty. Trasę z jednym jedynym 
przystankiem w Brnie pokonywała 
w ciągu 4 godz. i 51 min. Rok później 
udało się jej skrócić czas przejazdu 
do 4 godz. i 18 min. Ten niepisany 
rekord przetrwał przez kolejne 70 
lat, do momentu, kiedy pojawiło 
się SC Pendolino, przemierzając ten 
ponad 400-kilometrowy odcinek w 
3 godz. i 47 min.

Przewodniczka informuje mnie, 
że z pierwotnego składu zachowa-
ły się jeszcze oryginalne naczynia 
– filiżanki, talerze, szklanki… Te 
zostały umieszczone w specjalnej 
witrynie na zewnątrz składu, a w 
środku są kopie. Wchodzimy do ku-
chenki, gdzie podczas jazdy przy-
rządzano posiłki, parzono kawę, 
a potem roznoszono wśród pasa-
żerów. To były zadania kucharza i 
stewarda zatrudnionych w między-
narodowej spółce wagonów sypial-

nych i jadalnych, notabene tej sa-
mej, która obsługiwała podróżnych 
w „Orient Expressie”. 

„Strzała” nie miała jednak dłu-
giego życia. Po wybuchu II wojny 
światowej, kiedy brakowało paliwa, 
wyjeżdżała z zajezdni tylko w celu 
utrzymania zdolności technicznej. 
Po jej zakończeniu, w czasie trwa-

nia procesu norymberskiego prze-
ciw zbrodniarzom wojennym, kur-
sowała na trasie pomiędzy Pragą i 
Norymbergą. W kolejnych latach 
oba składy funkcjonowały już tylko 
na zasadzie tzw. rezerwy rządowej, 
by wkrótce po tym popaść w niepa-
mięć. Dziś nikt by już pewnie nie 
wspomniał o słowackim ekspresie, 
gdyby nie to, że M 290.002 w 1960 
roku przekazano muzeum zakła-
dowemu „Tatra” w Koprzywnicy.

Taki, jak za dawnych lat 
Odtworzenie pociągu po blisko 
60 latach nie było jednak sprawą 
łatwą, ponieważ znajdował się w 
żałosnym stanie. Jego kolor daw-
no już nie przypominał pierwotnej 
„czerwonej wiśni”, a barwie da-
chu daleko było do „starego zło-
ta”. Prócz tego wnętrze w połowie 
świeciło pustkami. Aby przywrócić 
mu dawny wygląd, restauratorzy 
rozpoczęli żmudne poszukiwania. 
Na podstawie starych fotografii i 
szczątków oryginalnego wyposa-
żenia, które się tu i ówdzie docho-

wały, stworzyli niejako od nowa 
„Słowacką strzałę” z połowy lat 30. 
ub. wieku. O tym, że bylejakość nie 
miała tu miejsca, świadczą m.in. 
siedzenia, które wyprodukowano 
wg pierwotnej technologii – ruszt 
ze sprężyn, trawa afrykańska, wło-
sie końskie oraz tapicerka w kolo-
rze białej kawy w brązowe pręgi. 
Wszystko to razem zajęło trzy lata.

O tym, że „Słowacka strzała” po-
nownie ruszy w podróż, na razie nie 
ma mowy, choć wielu zapewne o tym 
marzy. Obecnie jedynym rozwiąza-
niem, żeby poczuć atmosferę tego 
wyjątkowego pociągu, który w 2010 
roku został ogłoszony Narodowym 
Zabytkiem Kultury, jest odwiedzenie 
muzeum w Koprzywnicy. Zwiedza-
nie z przewodnikiem, które odbywa 
się w 10-osobowych grupach, możli-
we jest po wcześniejszej rezerwacji i 
trwa 45 minut. Według najnowszych 
informacji, z uwagi na duże zainte-
resowanie, w tym miesiącu pociąg 
będzie dostępny również w niedziele 
oraz w czasie przerwy świątecznej w 
dniach 28-30 bm.  

92
km na godz. to średnia prędkość, 
z jaką „Słowacka strzała” z napędem 
spalinowym pokonywała odcinek 
między Bratysławą i Pragą. Dla po-
równania w tym samym czasie pociągi 
parowe poruszały się ze średnią pręd-
kością 68 km. na godz. Najwyższa 
prędkość, jaką oficjalnie udało się po-
ciągowi osiągnąć, to 130 km na godz. 
Nieoficjalnie – mowa jest aż o 148 
km na godz. 

• W 1936 roku wyprodukowano dwie „Słowackie strzały”. Zachowała się ta z 
nr. M 290.002.

• Tapicerka została utkana specjalnie na zamówienie tak, by była zgodna z 
oryginałem. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Adwentowe zwiedzanie
Kolejną imprezą zorganizowaną 
przez zarząd MK PZKO w Lesz-
nej Dolnej dla swoich seniorów 
w ramach całorocznego projektu 
„Zwiedzamy Polskę bliską i dale-
ką” była wycieczka, która odbyła 

się w drugą niedzielę Adwentu. 
Najpierw jej uczestnicy razem z 
przewodnikiem zobaczyli ciekaw-
sze zakątki (także te mniej znane) 
Cieszyna, a następnie udali się 
autokarem w pobliskie góry i wstą-
pili do Koniakowa oraz Istebnej. 

W Koniakowie zobaczyli Muzeum 
Koronki Koniakowskiej oraz wy-
słuchali bardzo ciekawej opowieści 
kierowniczki tej placówki, Lucyny 
Ligockiej-Kohut. Następnie uda-
li się do pobliskiej Istebnej, żeby 
przeżyć kilka chwil w adwentowej 
przedświątecznej atmosferze jar-
marku bożonarodzeniowego.

Wycieczka z bardzo miłym pro-
gramem odbyła się m.in. dzięki 
wsparciu finansowemu Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”.

TaSz

•••
Zimowe  
warsztaty florystyczne 
W pierwszy czwartek grudnia Pol-
ski Klub „Polonus” w Brnie prze-
kształcił się w pracownię artystycz-
ną. Wszystko za sprawą warsztatów 
florystycznych, które odbyły się 
tutaj już po raz czwarty. Tematem 
były ozdoby świąteczne. Zajęcia 
prowadził doświadczony flory-
sta Lukáš Kouřil, który dostarczył 
masę materiałów to tworzenia oraz 
przedstawił różne techniki łącze-

nia ze sobą gałązek igliwia, suchych 
materiałów z  żywymi kwiatami i 
ozdobami świątecznymi, dające 
ciekawe efekty. Następnie każdy 
przystąpił do dzieła i zajął się aran-
żacją własnego stroiku czy ozdoby 
świątecznej. W praktyce wyglądało 
to tak, że panie zajmowały się two-
rzeniem, a panowie służyli „dora-
dzaniem” i „przytrzymywaniem”. 
Efekty tej symbiozy były wkrótce 

widoczne – powstały piękne stro-
iki, które będą zdobić stoły wigilij-
ne w rodzinach Polonusów. Z  my-
ślą o nadchodzącej wigilijce został 
przygotowany też piękny wieniec 
adwentowy do salki klubowej. Na 
zakończenie odbyło się spotkanie 
z  poczęstunkiem „andrzejkowym” 
oraz wspólne zdjęcie z  gotowymi 
wytworami.

Danuta Koné-Król

• O koniakowskim Muzeum Koronki opowiadała Lucyna Ligocka-Kohut. 
Fot. ARC

• Podczas gdy panie w pocie czoła zajmowały się pracą, panowie służyli „do-
radzaniem”. Fot. M. HORECZY

Po ozdoby do Cieszyna
W piątek 3 grudnia na Rynku w Cieszynie rozpoczął się Jarmark św. Mikołaja. Codziennie do czwartku 23 grudnia 
w drewnianych domkach można kupić unikatowe dekoracje świąteczne, drewniane zabawki i wiele innych 
atrakcyjnych wyrobów związanych z Bożym Narodzeniem.

Łukasz Klimaniec

P
onieważ kiermasze 
bożonarodzeniowe 
w Republice Cze-
skiej zostały odwo-
łane w związku z 
pandemią, Jarmark 
św. Mikołaja w Cie-

szynie dla mieszkańców Zaolzia to 
znakomita okazja, by przed święta-
mi kupić dekoracje świąteczne lub 
znaleźć oryginalny prezent. W pią-
tek na płycie Rynku pierwsi wystaw-
cy otworzyli swoje stoiska oferując 
oryginalny świąteczny asortyment. 
Wielu z nich podaje ceny w złotów-

kach i koronach, są też stoiska, w 
których można zapłacić kartą.

– Tu się przyjeżdża z myślą, że 
klientami będą także mieszkań-
cy zza Olzy. Bo w tym roku mamy 
zatrzęsienie jarmarków w Polsce. 
Praktycznie w każdym mieście coś 
jest i nie wiadomo, gdzie jechać – 
mówi Henryk Zając z Żywca, który 
w Cieszynie sprzedaje m.in. własno-
ręcznie wykonane drewniane za-
bawki (klepoki, koniki, bryczki, kot-
ki, pieski, koguty, a także gustowne 
drewniane korale, które zrobiła jego 
żona), jak również stroiki oraz cho-
ineczki. – To wszystko jest oparte na 
tradycji. Pochodzę z Żywca, a tam 
kiedyś w XIX wieku narodziła się za-

bawka ludowa. Górale byli biedni, 
szukali dodatkowego zarobku i wy-
myślili, że będą robili zabawki – kle-
poki, koniki, bryczki. I do dziś wy-
konujemy te zabawki. Ja zajmuję się 
tym od 1994 roku – dodaje. 

Artysta z Żywca nie ukrywa, że 
drewniane zabawki zaczynają cie-
szyć się rosnącą popularnością. Są 
dobrą alternatywą dla rzeczy spro-
wadzanych z Chin, których w dobie 
pandemii i nieregularnych dostaw 
zaczyna brakować.

Helena Mikrut z miejscowości 
Gumna na Śląsku Cieszyńskim na 
swoim stoisku oferuje ozdoby cho-
inkowe z polskiego szkła. To wyroby 
pochodzące z małych rodzinnych 

firm: wszelkiego rodzaju tradycyj-
ne misternie zdobione bombki, ale 
także i takie, które mogą okazać się 
nietuzinkową dekoracją. Jest na 
przykład szklana tancerka, postać 
słynnego Krecika, bohatera kre-
skówki, a nawet św. Mikołaj kąpią-
cy się w wannie wraz z kaczką. – Z 
rana już byli klienci z Zaolzia i zro-
bili dość poważne zakupy. Ludziom 
to się podoba, bo ozdoby są bardzo 
ładnie wykończone. I klient jest za-
dowolony – mówi.

Najmniejsze ozdoby choinko-
we kosztują 4 zł (22 korony). Ceny 
pozostałych zależą od ich wielko-
ści oraz formy zdobienia. Andrzej 
Szczypka z Bażanowic dobrze wie, 

że jarmarki w Czechach zostały 
odwołane. Dlatego w rozmowie 
z „Głosem” zachęca mieszkań-
ców Zaolzia do skorzystania ze 
świątecznej oferty w Cieszynie. 
– Zapraszamy do polskiego Cie-
szyna. Można kupić ozdoby świą-
teczne, stroiki, a nawet grzane 
wino – uśmiecha się. Na jego sto-
isku zainteresowanie przykuwają 
pantofle góralskie, owcze skóry, 
świece, porcelana ręcznie malo-
wana, śmieszne czapki i skarpety z 
bożonarodzeniowymi motywami. 
– Byli już u mnie klienci z Zaolzia. 
Wiedzą, że można płacić w złotów-
kach, koronach, a nawet i kartą – 
przyznaje.  

• U Heleny Mikrut można kupić efektowne ozdoby choinkowe. Nawet taką w kształcie Krecika. 
Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC

• Henryk Zając z Żywca w Cieszynie sprzedaje drewniane zabawki. Liczy na klientów z Zaolzia.

Polonijne igrzyska u nas

Światowe Zimowe Igrzyska 
Polonijne w 2022 roku odbę-
dą się w Wiśle, a parę wyda-
rzeń zostanie rozegranych 

na Zaolziu – poinformował redakcję 
„Głosu” Henryk Cieślar, wiceprezes 
ds. sportowych PTTS „Beskid Ślą-
ski”. Informację potwierdziliśmy 
w Stowarzyszeniu „Wspólnota Pol-
ska”. – Rzeczywiście, planujemy te 
igrzyska w Wiśle. Aktualnie trwają 
formalności – usłyszeliśmy w sie-
dzibie stowarzyszenia.

Igrzyska rozpoczną się 26 lutego 
i potrwają do 4 marca. Gospoda-
rzem zostanie miasto Wisła, które 
dysponuje świetną bazą noclego-
wą. Atutem jest bliskość tras biego-
wych na Kubalonce, a także zjazdo-
wych w sąsiednim Szczyrku (trasa 
FIS na Skrzycznem).

– Staramy się, by niektóre kon-
kurencje alpejskie rozegrać w Mo-
stach. Może slalom albo snowbo-
ard – przyznaje Henryk Cieślar. 
– Bardzo się cieszę, że udało nam 
się to przeforsować. To duża rzecz 
– mówi o organizacji igrzysk w na-
szym regionie. 

Do igrzysk pozostały prawie 
trzy miesiące, ale narciarze z Za-

olzia mogą zgłaszać się do pierw-
szej edycji Międzynarodowych 
Polonijnych Mistrzostw w Nar-
ciarstwie Biegowym, które od-
będą się w dniach 19-22 grudnia 
w Centrum Sportów Zimowych 
w Ptaszkowej k. Nowego Sącza. 
Chętni mogą zgłaszać się poprzez 
formularz na stronach Wspólno-
ty Polskiej lub wysłać zgłoszenie 

na adres Henryka Cieślara: hen-
ryk.c@seznam.cz.

Być może igrzyska w Wiśle oraz 
w naszym regionie to efekt nieofi-
cjalnej rozmowy, która miała miej-
sce podczas tegorocznych letnich 
igrzysk. – Pamiętam, jak podczas za-
wodów lekkoatletycznych w Ostrowi 
Mazowieckiej usiedliśmy razem, my 
dziennikarze „Głosu”, z Tomaszem 

Rożniakiem, skarbnikiem „Wspól-
noty Polskiej”. Wtedy pojawił się 
pomysł igrzysk w Beskidach i połą-
czenia tego z Zaolziem – przypomi-
na Tomasz Wolff, redaktor naczelny 
„Głosu”. – Byłoby cudownie, gdyby 
ośrodek w Mostach był areną nie tyl-
ko Zjazdów Gwiaździstych, ale kolej-
nych zimowych igrzysk Polaków z 
całego świata – dodaje Wolff.  (klm)

7,9 
kg ryżu skonsumował w ub. roku 
przeciętny obywatel RC. Według 
analityków Czeskiego Urzędu Staty-
stycznego jest to najwyższa liczba w 
historii czeskich (i czechosłowackich) 
badań statystycznych. Rekordowe 
było także spożycie roślin strączko-
wych, wynoszące 3,6 kg. Statystycy 
tłumaczą to faktem, że w okresie 
stanu wyjątkowego konsumenci ku-
powali na zapas żywność o długim 
okresie przydatności do spożycia.  (dc)

• Migawka z turnieju hokeja na lodzie 
w ramach igrzysk. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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S
klep jubilerski Romana Sikory 
znajdziemy na rynku w Cze-
skim Cieszynie. W małej pra-
cowni na zapleczu naprawia 
zegary i zegarki. Mówi o sobie, 
że jest jednym z ostatnich ze-
garmistrzów, którzy wyuczyli 

się tego fachu w szkole zawodowej w Szter-
nberku. 

– Już w dzieciństwie interesowała mnie 
mechanika precyzyjna, lubiłem rozkręcać i 
skręcać różne rzeczy. To był powód, dlacze-
go po podstawówce zdecydowałem się na 
szkołę w Szternberku w pobliżu Ołomuńca, 
gdzie uczono zawodu zegarmistrza. Było nas 
ok. 40 w jednym roku. Dzisiaj nie ma tam już 
tego kierunku, zegarmistrzostwo przestało 
być atrakcyjne – mówi Sikora. 

Na pierwszym roku przyszli zegarmistrzo-
wie uczyli się podstawowych umiejętności: 
piłowania, szlifowania, rozbierania i skręca-
nia prostszych mechanizmów, które znajdują 
się na przykład w budzikach. Później zazna-
jamiali się z bardziej złożonymi mechanizma-
mi – chronografami, zegarami wahadłowymi. 
Jeździli na praktyki do fabryki w Nowym Mie-
ście, gdzie produkowano znane czeskie zegar-
ki marki Prim. W Szternberku produkowano 
natomiast budziki, również na eksport. 

Roman Sikora ukończył szkołę w 1983 roku 
i podjął pracę w sklepie z zegarkami naprze-
ciwko dworca w Czeskim Cieszynie. Zapo-
trzebowanie na zegarmistrzów było wówczas 
znaczne, ponieważ powszechne były zegarki 
mechaniczne, które w razie problemów od-
dawano do naprawy. Później, już praktykując 
zawód, Sikora zaznajamiał się ze zdobywają-
cymi popularność mechanizmami kwarco-
wymi. 

Po 1989 roku sklep przeszedł w prywatne 
ręce. Dwa razy zmieniał siedzibę w ramach 
miasta. Sikora nadal był jego pracownikiem, 
dopiero przed sześciu laty, gdy właścicielka 
odeszła na emeryturę, przejął go i prowadzi 
odtąd jako swoją działalność. Ofertę posze-
rzył o wyroby jubilerskie. 

– Tylko z zegarmistrzo-
stwa nie dałoby się dziś 
utrzymać – przekonuje 
Roman Sikora. 

Wraz z boomem ze-
garków elektronicznych 
popyt po usługach ze-
garmistrzowskich suk-
cesywnie spada, lecz z 
drugiej strony usługi tego 
typu oferuje coraz mniej 
fachowców, dlatego „go-
dziniorz” z Czeskiego 
Cieszyna na razie nie na-
rzeka na brak zajęć. 

– Sporo ludzi ma w 
domu starsze zegary, 
głównie wahadłowe, któ-
re przynoszą do naprawy. 
Jeśli chodzi o zegarki, to 
dziś mam mało napraw 
mechanicznych. W zegar-
kach z napędem baterio-
wym moja praca ogranicza 
się do wymiany baterii, 
pasków, pękniętych szkie-
łek, zdarza się, że pęknie 
lub obluzuje się wskazówka w zegarku kwar-
cowym – przedsiębiorca wymienia najczęstsze 
naprawy. – Dzisiejsze zegarki elektroniczne, 
tak zwane smart, praktycznie nie są zegarka-
mi, lecz małymi komputerami. W warsztacie 
zegarmistrza nie da się ich naprawić. 

W sklepie jubilerskim Sikora ma bogatą 
ofertę biżuterii ze złota i srebra, lecz przy-
znaje, że wyroby z metali szlachetnych tracą 
popularność. Złota biżuteria – bransoletki, 
pierścionki, kolczyki, łańcuszki i wisiorki – 
rzadko jest kupowana. 

– Złoto jest drogie, a poza tym złota biżute-
ria nie jest już dziś, jak było kiedyś, popular-
nym prezentem na wielkie okazje. Dawniej 
powszechny był zwyczaj kupowania dziew-
czynkom złotych kolczyków na chrzciny. Te-
raz coraz częściej konkuruje złotu nierdzew-
na stal. Nie kupuje się już tak często biżuterii 

z okazji Pierwszej Komunii czy Konfirmacji, 
nawet nowożeńcy decydują się często na tań-
sze obrączki, niekoniecznie muszą mieć zło-
te – opowiada pan Roman. 

Biżuteria przestaje być atrakcyjnym pre-
zentem, ludzie wolą kupować elektronikę, 
sprzęt sportowy, wydają pieniądze na podró-
że czy tak zwane przeżycia. 

Spada także zainteresowanie srebrem, 
choć łańcuszki czy wisiorki z tego metalu 
częściej są kupowane niż złote, ze względu 
na niższą cenę. Jeśli chodzi o design, klienci 
prócz klasyki, do której można zaliczyć ser-
duszka, krzyżyki, rzadziej medaliki, lubią 
modne kształty wisiorków, na przykład drze-
wo życia. Spada natomiast zainteresowanie 
znakami zodiaku. 

– Dużą konkurencją dla małych sklepów z 
biżuterią jest Internet – stwierdza Sikora. 

Na rynku trzyma się dzięki połączeniu 
usług zegarmistrzowskich i handlu wyro-
bami jubilerskimi – dwóch działalności, po 
których popyt spada, dlatego żadna z nich, 
prowadzona osobno, nie zapewniłaby mu 
dostatecznych dochodów. 

 (dc)

H I S T O R I A E KO N O M I A

U cieszyńskiego »godziniorza«
POLSKI BIZNES (108)

Kwestionariusz firmowy

Rok założenia: 2015

Branża: jubilerska 

Liczba pracowników: 2

Kontakt: 
Czeski Cieszyn, Rynek ČSA 1222/10

Ród Moroniów, osiadły w XIX wieku 
w Piotrowicach i Piersnej, odegrał swoją rolę 
w polskim ruchu narodowym.

P
rotoplastą Moro-
niów, mieszkają-
cych w Piotrowi-
cach, był Maciej 
Moroń, z zawodu 
rzeźnik. Najstarszą 
informację o nim w 

piotrowickich metrykach znalazłem 
pod rokiem 1813, kiedy to ochrzczo-
no jego młodszego syna Jakuba. 
Skąd pochodził – to już wyzwanie 
dla genealogów, zainteresowanych 
dziejami tego rodu. Miejsce pocho-
dzenia powinno być zapisane w 
metryce ślubu Macieja, lecz nie zna-
lazłem jej w indeksach parafii w Pio-
trowicach, Frysztacie i Łąkach.

Wieloletni wójt Piotrowic
Więcej wiadomo na temat kolejne-
go pokolenia Moroniów. Młodszy 
syn Macieja, Jakub (ur. 1813), służył 
w wojsku austriackim. W 1845 roku 
ożenił się z Marią Sobocik, córką 
chałupnika w Piotrowicach, i po-
wrócił do rodzinnej wioski.

Starszy syn Macieja, Józef, po-
dobnie jak ojciec był rzeźnikiem. W 
1834 roku poślubił Katarzynę Kotas, 
mieszkankę Cierlicka. Początkowo 
małżonkowie mieszkali w Piersnej, 
po 1840 roku przenieśli się do Pio-
trowic. Józef przez długie lata był 
wójtem tej miejscowości, prawdo-
podobnie nieprzerwanie od 1849 
do 1867 roku. Oprócz tego pełnił 
funkcję kościelnego. W 1862 roku 
zapisał się do Czytelni Ludowej w 
Cieszynie, założonej niewiele wcze-
śniej przez Pawła Stalmacha. Zmarł 
w 1869 roku.

Wójt Piersnej
Józef Moroń (1838-1873), syn i 
imiennik wójta Piotrowic, był rzeź-
nikiem (co najmniej trzecie pokole-
nie rodu, parające się tym fachem), 
mieszkał w Piersnej. Kiedy w 1864 
roku wprowadzano samorząd gmin-
ny na Śląsku Cieszyńskim, Piersna 
wchodziła w skład gminy Piotrowi-
ce. Samodzielność uzyskała w 1869 
albo 1870 roku, a w marcu 1870 jej 
wójtem został wybrany właśnie Jó-
zef Moroń (młodszy).

Wójt Piersnej popierał polskie 
stronnictwo narodowe. W 1872 roku 
w wyborach do Sejmu Krajowego 
w Opawie głosował na polskiego 
kandydata Antoniego Świeżego. 
W tym czasie posłów do tego gre-

mium wybierali elektorzy. „Gwiazd-
ka Cieszyńska” opublikowała listę, 
z której można dowiedzieć się, kto 
i na kogo wtedy głosował. „Moroń 
Józef z Piersnej”, podobnie jak nie-
mal wszyscy z okręgu frysztackiego 
(jedynym wyjątkiem był wyborca z 
Kończyc Małych), poparł kandyda-
turę Świeżego.

»…jako Ślązak zostanie 
też wiernym synem swego 
ludu polskiego…«
Najsłynniejszym przedstawicie-
lem tej linii rodu był Piotr (1849-
1917), syn Józefa, wójta Piotrowic, i 
młodszy brat Józefa, wójta Piersnej. 
Ukończył gimnazjum katolickie w 
Cieszynie i seminarium duchowne 
w Ołomuńcu. W 1873 roku przyjął 
święcenia kapłańskie, a relację z 
jego mszy prymicyjnej opublikowa-
ła „Gwiazdka Cieszyńska”. Znalazł 
się tam taki oto fragment: „Cieszy-
my się, że się nie odrodzi, ale jako 
Ślązak zostanie też wiernym synem 
swego ludu polskiego, i że nie tylko 
będzie dla dobra Kościoła, ale i dla 
dobra ludu swojego szczerze i nie-
zmordowanie swojej siły natężał; bo 
według naszego zdania ten tylko jest 
dobrym i prawdziwym kapłanem, 
który na podwalinie macierzyńskie-
go języka i uczucia ludu w tento lud 
wiarę świętą wpaja i pielęgnuje”.

Wypowiedzianym przy tej okazji 
życzeniom stało się zadość. Piotr 
Moroń mocno angażował się w ży-
cie społeczne i narodowe. W 1876 
roku zapisał się do Dziedzictwa bł. 
Jana Sarkandra. Aktywnie działał 
w Macierzy Szkolnej Księstwa Cie-
szyńskiego, nawet zasiadał w jej wy-
dziale. Jako duchowny był kolejno 
wikarym w Szonowie i Cieszynie, a 
później proboszczem w Goleszowie 
(od 1883), Rychwałdzie (od 1887) i 
Istebnej (od 1907). W 1908 roku zo-
stał odznaczony Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Franciszka Józefa.

Zmarł w 1917 roku, a jego grób po 
dziś dzień zachował się na cmenta-
rzu w Istebnej. Sporo na temat zmar-
łego pisano na łamach „Gwiazdki 
Cieszyńskiej”. W nadesłanej kore-
spondencji z Istebnej, podpisanej 
„Parafianin”, podkreślano, że ksiądz 
Piotr Moroń „był przede wszystkim 
opiekunem biednych. Ile dobro-
dziejstw im wyświadczył, wiedzą 
wszyscy biedacy, a czynił to tak, że 

lewica nie wiedziała, co prawica da-
wała; był on dobroczyńcą, którego 
cechowały jego ciche czyny, o któ-
rych się nikt z jego ust nie dowie-
dział. Najpiękniejszymi rysami jego 
charakteru były otwartość, szcze-
rość, szlachetne, anielskie serce i 
nadzwyczajna, można powiedzieć 
męczeńska cierpliwość”. 

Ropicki proboszcz  
rodem spod Pszczyny
Ważną postacią związaną z Zaolziem 
był ksiądz Franciszek Moroń (1886-
1931), urodzony w gminie Grzawa w 
powiecie pszczyńskim. Rodzice nie 
mieli pieniędzy na jego edukację, 
więc po ukończeniu elementarnej 
edukacji pracował w gospodarstwie. 
Jednak w dziewiętnastym roku 
życia podjął decyzję, która miała 
zmienić jego życie – składa papie-
ry do polskiego gimnazjum w Cie-
szynie. Zdaje egzaminy od razu do 
klasy piątej. Po maturze uczy się w 
seminarium duchownym w Wid-
nawie. Jako kapłan pracuje kolejno 
w Jabłonkowie, Istebnej, Trzyńcu i 
Ropicy, gdzie zostaje proboszczem. 
W okresie międzywojennym ucho-
dzi za ideowego przywódcę Związku 
Śląskich Katolików. Umiera nagle na 
chorobę serca.

Czy był spokrewniony z rodem 
Moroniów z Piotrowic? Identycz-
ność nazwisk wskazywałaby na 
wspólnych przodków, lecz bez kwe-
rendy ksiąg metrykalnych nie spo-
sób odpowiedzieć twierdząco.

Wójt Prażma
W piotrowickich księgach metrykal-
nych nazwisko Moroń zapisywano 
też w wersji „Muron” i „Muroń”. Ród 
o tym nazwisku mieszkał na Śląsku 
Cieszyńskim, konkretnie w Prażmie, 
czyli już poza obszarem dzisiejsze-

go Zaolzia. W drugiej połowie XIX 
wieku najważniejszą osobą w tej 
wiosce był Marcin Muroń (Muroň) 

(1840-1906), będący wójtem, poczt-
mistrzem, gospodzkim, a okazyjnie 
też nauczycielem. 
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Michael Morys-Twarowski Moroniowie (Muroniowie)
Skąd ten ród?
W Polsce według Internetowego Słownika Nazwisk w Polsce 
(IJP) mieszka ponad 1000 osób o nazwisku Moroń, z czego ok. 
60 procent w województwie śląskim. Może więc to dawny pruski 
Śląsk był kolebką rodu?

Gdzie doczytać?
 Z Józef Golec, Stefania Bojda, „Słownik biograficzny ziemi 

cieszyńskiej. T.1.”, Cieszyn 1993 (biogram Franciszka Moronia, 
proboszcza w Ropicy)

 Z Michael Morys-Twarowski, „Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 
1864-1918. Studium prozopograficzne. T.2.”, Kraków 2018 
(biogramy Józefa Moronia, wójta Piotrowic, i jego syna Józefa, 
wójta Piersnej).

Skąd to nazwisko?
W książce „Nazwiska 
cieszyńskie” Władysława 
Milerskiego można znaleźć 
kilka propozycji: albo od 
słowa „mora” (co może 
oznaczać przykry sen, 
cierpienie, ćmę lub sykomorę), 
albo od imienia Morzysław. 
Z kolei Internetowy Słownik 
Nazwisk w Polsce (IJP), 
prowadzony pod auspicjami 
Polskiej Akademii Nauk, 
dopuszcza jeszcze inne 
możliwości (np. zdrobnienie 
imienia Maurycy).

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Świadczenia dla wdów i wdowców

W umowie koalicyjnej, 
którą podpisały partie 
przymierzające się do 
utworzenia nowego 

rządu, mowa jest m.in. o potrzebie 
przeprowadzenia gruntownej re-
formy systemu emerytalnego i ren-
towego. Ma ona dotyczyć też m.in. 
świadczeń dla wdów i wdowców. 
Nie wiadomo na razie, czy w wyniku 
reformy renty po prostu poszybują 
w górę czy wprost przeciwnie, być 
może zmieni się tylko sposób ich 
obliczania i warunki przyznawania. 
Nie jest dla nikogo tajemnicą, że 
świadczenia dla wdów i wdowców są 
u nas niskie, w porównaniu chociaż-
by z płacową medianą czy rentami 
wdowimi przysługującymi naszym 
zachodnim sąsiadom. Ale to samo 
można powiedzieć też o emerytu-
rach zwyczajnych.

•••
Warto wiedzieć, że renty wdowiej 
nie otrzymuje się automatycznie po 
śmierci małżonki lub małżonka. Na-
leży o nią wystąpić w Powiatowym 
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 
(Okresní správa socialního zabez-
pečení). Tam też urzędnicy pomogą 

petentom wypełnić odpowiedni kwe-
stionariusz. Trzeba oczywiście oka-
zać dowód osobisty, akt zgonu męża 
lub żony, ewentualnie dokument 
potwierdzający zawarcie małżeń-
stwa. Jeżeli osoba zmarła nie otrzy-
mywała jeszcze emerytury, wdowie 
lub wdowcowi niezbędne będą także 
inne dokumenty, np. dokument o 
skończonych studiach, zaświadcze-
nie o odbyciu zasadniczej służby 
wojskowej, akty urodzenia dzieci itp. 
Szczegółów można dowiedzieć się w 
zakładzie ubezpieczeń. 

•••
Długość okresu składkowego, czyli 
czas opłacania składek ubezpiecze-
nia socjalnego przez osobę zmarłą, 
jest bez znaczenia tylko wtedy, gdy 
śmierć nastąpiła w wyniku wypad-
ku przy pracy. Warto wiedzieć, że 
nie otrzyma emerytury wdowiej 
na przykład kobieta, której mąż 
był długo bezrobotny albo długo 
pracował w szarej strefie, bez umo-
wy o pracę i bez obowiązkowego 
ubezpieczenia, tudzież nie zdążył 
uzbierać potrzebnych lat składko-
wych. To może być w szczególnie 
trudnym momencie życia dla wielu 

osób bardzo nieprzyjemnym zasko-
czeniem.

•••
Myli się ten, kto sądzi, że aby otrzy-
mać rentę po zmarłym małżonku lub 
zmarłej żonie trzeba udowodnić, iż 
małżonkowie żyli razem w jednym 
gospodarstwie domowym. Nie ma 
takiego wymogu. Renta wdowia przy-
sługuje każdemu, kto z osobą zmarłą 
faktycznie pozostawał we wspólno-
cie małżeńskiej, niezależnie od tego, 
gdzie małżonkowie mieszkali. Dłu-
gość związku też nie ma tu żadnego 
znaczenia. Jeżeli jednak związek był 
konkubinatem lub związkiem part-
nerskim, renta wdowia po zmarłym 
partnerze lub partnerce nie przysłu-
guje. Także wtedy, gdy w związku 
wychowały się dzieci. Fakt ten jest 
zapewne nie bez powodu mocno 
krytykowany właśnie przez zwolen-
ników związków partnerskich. Jeżeli 
kobieta i mężczyzna się rozwiodą, po 
śmierci jednego z nich renta wdowia 
drugiej stronie też się nie należy.

•••
Świadczenia dla wdów i wdowców 
są wypłacane zasadniczo na okres 

jednego roku, nie zaś na czas nie-
określony, jak błędnie sądzi wiele 
osób. Dłużej świadczenie może być 
wypłacane tylko w określonych przez 
prawo sytuacjach, m.in. wtedy, gdy 
świadczeniobiorca opiekuje się dziec-
kiem lub rodzicami (własnymi lub 
zmarłego współmałżonka) lub gdy 
sam już osiągnął określony ustawą 
wiek. A także wtedy, gdy wdowiec lub 
wdowa posiadają trzeci stopień nie-
pełnosprawności. Jeżeli wdowa lub 
wdowiec ponownie zawarli związek 
małżeński, tracą prawo do emerytu-
ry po zmarłym współmałżonku. O 
zawarciu nowego związku trzeba po-
informować Czeski Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych przed upływem 8 
dni od dnia ślubu.

•••
Renta wdowia w żadnym wypadku 
nie osiągnie niestety wysokości eme-
rytury zmarłego męża czy zmarłej 
żony. Obliczenie wysokości świad-
czenia nie jest proste (stosowne kal-
kulatory lub konkretne wskazówki 
można znaleźć w Internecie). Oto 
mały przykład: kobieta otrzymuje 
emeryturę w wysokości 13 550 koron. 
Z tego 10 000 koron to tzw. kwota 

procentowa, 3550 – tzw. kwota ba-
zowa. Zmarły mąż miał emeryturę 
wyższą, co miesiąc otrzymywał 15 
600 koron (12 050 koron kwoty pro-
centowej i 3550 koron kwoty bazo-
wej). Kobiecie po jego śmierci będzie 
przysługiwać świadczenie o łącznej 
wysokości 16 563 korony. W wyli-
czeniach uwzględnia się wysokości 
zarówno obu kwot procentowych, 
jak i bazowych. Wdowa w efekcie bę-
dzie mogła powiedzieć, że „po mężu” 
otrzymuje dodatkowych 3013 koron. 
W rzeczywistości jednak jest to twier-
dzenie mało precyzyjne, na całość 
renty wdowiej ma wpływ zarówno 
wysokość jej świadczeń emerytal-
nych, jak i świadczeń emerytalnych 
zmarłego męża. 

•••
Konkretny rodzaj renty czy emery-
tury pobiera u nas co czwarty sta-
tystyczny obywatel. Wydatki z tym 
związane pochłaniają ok. 28 proc. 
budżetu państwa. Warto wiedzieć, że 
spośród adresatów rent wdowich 84 
proc. to kobiety. Ogółem świadczenia 
dla wdów i wdowców trafiają u nas 
do niespełna 600 tys. osób w różnym 
wieku.  

Wyspiański w centrum uwagi

Obrazy, szkice, fragmenty 
spektakli, a także auto-
portrety i portrety bliskich 
– te i inne prace Stanisła-

wa Wyspiańskiego od piątku można 
oglądać w krakowskim muzeum, po-
święconym jego twórczości. W sumie 
na ekspozycji znajdzie się ok. 200 
dzieł.

– Novum (tego miejsca) polega na 
tym, że zmieściliśmy Wyspiańskie-
go w budynku o średniej wielkości, 
w pomieszczeniach mniejszych niż 
wielkie sale muzealne, dzięki cze-

mu wydobywamy inne wartości jego 
twórczości – mówił dziennikarzom 
w czwartek Andrzej Szczerski, dyrek-
tor Muzeum Narodowego w Krako-
wie (MNK).

Nowo powstałe Muzeum Stani-
sława Wyspiańskiego, które zostało 
otwarte w piątek, jest bowiem od-
działem MNK, a mieści się ono w bu-
dynku dawnego spichlerza przy pl. 
Sikorskiego. To właśnie tutaj zwie-
dzający zobaczą ok. 200 dzieł ma-
larza, dramatopisarza i reformatora 
polskiego teatru.

Niewielkie przestrzenie, w których 
prezentowane będą prace artysty, nie 
zostały wybrane przypadkowo.  – Wi-
dzimy, że Wyspiański znakomicie 
wygląda w kameralnych wnętrzach; 
to jest model muzeum – domu arty-
sty, gdzie jesteśmy bliżej twórcy niż 
w wielkich przestrzeniach galeryj-
nych – ocenił dyrektor MNK.

Jak wskazał Szczerski, w placówce 
prezentowane będą prace z wszyst-
kich dziedzin twórczości artysty, w 
sposób bezpieczny konserwatorsko, 
ale jednocześnie zapewniający go-

ściom wrażenie bliskiego obcowania 
z dziełami.

Główna część wystawy skupia się 
na pierwszym piętrze – tam oglądać 
będzie można wiele prac, począwszy 
od tych z dziedziny malarstwa olej-
nego, przez graficzne, po projekty 
mebli i witraży. Goście zobaczą szki-
ce do polichromii z krakowskiego 
kościoła franciszkanów, nowy model 
Akropolis, projekty witraży do kate-
dry na Wawelu, propozycje dekora-
cji, mebli i tkanin do gmachu Towa-
rzystwa Lekarskiego Krakowskiego.

– Tutaj mamy trzy tematy ramowe: 
natura i religia, antyk oraz historia z 
centralnym motywem Wawelu. Waż-
ne jest to, że po raz pierwszy mamy 
też salę w całości poświęconą pracom 
dla teatru – z kostiumem teatralnym, 
plakatami do sztuk Wyspiańskiego z 
późniejszych lat, a przede wszystkim 
bardzo ciekawe fragmenty słynnych 
spektakli – powiedział Szczerski. 
Prezentowane tutaj dzieła będą wy-
mieniane – pierwsza zmiana zapla-
nowana jest na 2023 r. 

 Dzieje.pl/PAP

• Metryka ślubu Jakuba Moronia i Marii Sobocik, którzy pobrali się w 1845 
roku w Piotrowicach. Źródło: Archiwum Krajowe w Opawie.

• Fragment wspomnienia pośmiertnego księdza Piotra Moronia. Źródło: 
„Gwiazdka Cieszyńska”, 1917, nr 26. Zdjęcia: ARC

• Roman Sikora w swoim sklepie Fot. DANUTA CHLUP
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Adam Małysz, 
dyrektor ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim

Trzeba powiedzieć otwarcie: nie jest dobrze 

RETROSKOP 

Znakomity węgierski pił-
karz Ferenc Puskás był 
bohaterem pytania nu-
mer 81 zamieszczonego w 

poprzednim wtorkowym „Głosie”. 
Błyskawicznie zareagowali nie tyl-
ko fani madziarskiego futbolu, co 
tylko świadczy o dużej popularno-
ści legendy węgierskiego futbol na 
całym świecie. 

Przypominam, że w tej zabawie 
chodzi o rozszyfrowanie postaci na 
zdjęciu. Raz na cztery tygodnie do 
jednego z Was powędruje voucher 

o wartości 500 koron do 
sieci sklepów Sportisi-
mo. 

PYTANIE NR 82
Dziś „szybki prawy sier-
powy”. Na zdjęciu jeden 
z najlepszych polskich 
pięściarzy (a także kick-
bokserów) w historii. Na 
odpowiedzi czekam do 
najbliższej niedzieli pod 
adresem: bittmar@glos.
live.  (jb)

Fot. ARC

Pucharowy spacerek

Piłkarze ręczni  Banika Kar-
winia bez większych pro-
blemów awansowali do 
1/8 finału Pucharu EHF. W 

sobotnim rewanżu pokonali na wła-
snym parkiecie Famagustę 33:22.

Podopieczni trenera Michala 
Brůny  z Cypru wrócili w zeszły 
weekend z pięciobramkową za-
liczką i jak się okazało, ten kom-
fort psychiczny był kluczowym 
elementem strategii. Banik zagrał 
świetnie, czerpiąc pełnymi garścia-
mi ze swoich doświadczeń naby-
tych na arenie międzynarodowej.

– Nerwowo było tylko w pierw-

szych minutach pojedynku. W 
pewnym momencie przegrywali-
śmy 7:10, ale szybko poukładaliśmy 
swoje szyki – skomentował wygra-
ne spotkanie Brůna. – Teraz liczy-
my na jakiegoś atrakcyjnego rywala 
w kolejnej rundzie. 

Ofensywnie nastawiona Karwina 
zmuszała gości do błędów tech-
nicznych, Famagusta na pewno nie 
zagrała tak udanego meczu, jak ty-
dzień temu na własnym boisku. W 
barwach Banika bardzo dobre spo-
tkanie rozegrał polski rozgrywają-
cy Artur Urbański, który zdobył w 
rewanżu cztery gole.    (jb)

PUCHAR EHF

KARWINA – 
FAMAGUSTA 
33:22
Do przerwy: 16:12. Karwina: 
Marjanović, Mokroš – Mlotek 1, 
Užek 3, Sobol 1, Skalický 5, Solák 5, 
Patzel 6/3, Urbański 4, Nantl 1, Ful-
nek 3/1, Franc, Noworyta 1, Růža 
3, Široký. • Kolejny dobry mecz w pucharach 

rozegrał Artur Urbański. Fot. hcb-karvina

Każdy jest kowalem 
swojego losu
Piłkarze Karwiny przegrali w sobotę w meczu 17. kolejki Fortuna Ligi u siebie ze Spartą Praga 1:2, spadając na 
ostatnie miejsce w pierwszoligowej tabeli. To był koszmarny mecz bramkarza Petra Bolka. Są jednak miejsca na 
mapie naszego regionu, gdzie piłka wciąż przynosi dużo radości. W Ostrawie obejrzeliśmy w niedzielę prawdziwy 
totalny futbol. 

Janusz Bittmar

W 
Karwinie 
p r ó b u j ą 
od kilku 
t y g o d n i 
z n a l e ź ć 
r e c e p t ę 
na wyj-

ście z impasu, sytuacja drużyny z 
meczu na mecz staje się jednak co-
raz gorsza. Worek z bramkami roz-
wiązał się na Miejskim Stadionie 
w Raju w drugiej połowie, między 
innymi za sprawą kiksów karwiń-
skiego bramkarza Petra Bolka.

– Sam nie wiem, jak skomento-
wać te błędy. Na pewno zaważyły 
na losach spotkania, bo do stanu 
0:1 Sparta próbowała bezskutecz-
nie sforsować naszą strefę obron-
ną. W defensywie rozegraliśmy 
niezłe spotkanie – ocenił mecz z 
faworytem z Pragi trener MFK Kar-
wina Bohumil Páník. Szkolenio-
wiec bezpośrednio po zakończeniu 
spotkania nie odwiedził szatni pił-
karzy, nie wyładował złości cho-
ciażby na koszu na śmieci, ale ze 
stoickim spokojem pozwolił swoim 
podopiecznym na męską rozmowę 
we własnym gronie. Ciężko tylko 
przewidzieć, co z tego wyniknie. 
Kiksy to bowiem specjalność Bolka 
w całym sezonie.  

W 60. minucie doświadczo-
ny karwiński golkiper… nie za-
uważył na tylnym słupku Matěja 
Pulkraba. Zamiast przesunąć się 
szybko w stronę prawego słupka 
swojej bramki gestykulował ner-
wowo w kierunku stopera Martina 
Šindelářa, zapominając, że piłkę 
może jeszcze przechwycić któ-
ryś z piłkarzy Sparty. Uczynił tak 
zmiennik  Pulkrab. Dżoker trenera 

Pavla Vrby  w 76. minucie wypra-
cował gola dla Lukáša Haraslína. 
Na szybką akcję z pierwszej piłki 
Bolek ponownie nie zareagował, 
stojąc sztywno na linii bramkowej. 
W podobnym stylu przepuścił pił-
kę również w środowym zaległym 
spotkaniu z Bohemians, przegra-
nym w Pradze 0:3. 

Karwiniacy niemniej walczyli 
do końca. Zmiennik Vlasij Sinjav-
skij w 78. minucie pięknym lobem 
wykrzesał dla gospodarzy iskierkę 
nadziei, na więcej podopiecznych 
trenera Bohumila Páníka  nie było 
jednak stać. Przegrana Karwiny ze 
Spartą i wygrana Teplic w meczu 
ze Zlinem oznacza, że Karwina po 
weekendzie zamieni się w „czerwo-
ną latarnię” ligi. 

Z dziennikarzami spotkał się na 
konferencji prasowej tylko prawy 
obrońca Antonín Křapka. Piłkarz 
maczał palce w pierwszej straconej 
bramce, nie zaasekurował bowiem 
Pulkraba. 27-letni defensor po mę-
sku skomentował porażkę, zwra-
cając się przy okazji do kibiców z 
jedną ważną prośbą. – Wciąż po-
trzebujemy waszego wsparcia. Nie 
składamy broni, od poniedziałku z 
czystą głową zaczynamy się szyko-
wać do meczu ze Zlinem. Nie pozo-
staje nam nic innego, jak wygrać w 
najbliższym spotkaniu. Ta czarna 
seria nie może trwać w nieskończo-
ność. 

Wystarczy jednak wsiąść do sa-
mochodu i wybrać się do Ostrawy, 
by znaleźć się od razu w innej pił-
karskiej galaktyce. Banik w tym 
sezonie wreszcie zaczął grać futbol 
na miarę oczekiwań. W niedzie-
lę podopieczni Ondřeja Smetany 
rozbili na Miejskim Stadionie w 
Ostrawie-Witkowicach drużynę 
Czeskich Budziejowic 4:1. Mecz 

ustawiły szybkie bramki, w 28. mi-
nucie gospodarze prowadzili już 
3:0 i w zasadzie można było zwinąć 
kurtynę.

– Pierwsza połowa była z ka-
tegorii marzeń. W drugiej niepo-
trzebnie straciliśmy bramkę, ale 
zespół szybko zareagował, dołą-
czając czwartego gola – stwierdził 
Smetana. Znakomite spotkanie w 
barwach Ostrawy zaliczył belgijski 
obrońca Gigli Ndefe, któremu w 
czasach gry w Karwinie zarzuca-
no… słabą efektywność w ofensy-
wie, ale to już najwidoczniej prze-
szłość. W tym sezonie Ndefe ma 
na swoim koncie cztery asysty, zaś 
zadania defensywne wypełnia na 
piątkę z plusem.  

FORTUNA LIGA

MFK KARWINA – SPARTA PRAGA 1:2
Do przerwy: 0:0. Bramki: 78. Sinjavskij – 60. Pulkrab, 76. Haraslín. Karwina: 
Bolek – Křapka, Eduardo, Šindelář, Šehić – Jean Mangabeira (20. Stropek), 
Qose – Čmelík (60. Sinjavskij), Papadopulos (83. Mikuš), Bartošák (83. Nešický) 
– Durosinmi (46. Svoboda). 

OSTRAWA – CZ. BUDZIEJOWICE 4:1
Do przerwy: 3:0. Bramki: 2. Klíma, 7. Fleišman, 28. Buchta, 88. Kuzmanović 
– 86. Michal Škoda. Ostrawa: Budinský – Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman – 
Buchta (61. Sor), Kaloč, Tetour (69. L. Budínský), de Azevedo (82. Potočný) – 
Almási (61. Kuzmanović), Klíma.
Lokaty: 1. Slavia Praga 44, 2. Pilzno 41, 3. Sparta Praga 39, 4. Slovácko 35, 5. 
Ostrawa 32,… 15. Teplice 8, 16. Karwina 5 pkt. W następnej kolejce: Zlin – 
Karwina, Pardubice – Ostrawa (sob., 15.00).
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kolejek czekali na zwycięstwo w lidze pił-
karze Beneszowa w sezonie 1994/95. To 
niechlubny rekord w historii rozgrywek

• Karwiński bramkarz Petr Bolek hip-
notyzuje piłkę zmierzającą do siatki. 
Fot. mfk-karvina

HOKEJOWY SERWIS
Taryfa ulgowa to dla hokeistów nieznane określenie. Już jutro w ramach 53. kolejki 
Tipsport Ekstraligi derby Trzyniec – Witkowice. 

Janusz Bittmar

TIPSPORT EKSTRALIGA

ML. BOLESŁAW – 
TRZYNIEC 0:3
Tercje: 0:1, 0:1, 0:1. Bramki i asy-
sty: 10. Kundrátek (Marinčin, A. 
Nestrašil), 38. Hrňa (Chmielew-
ski, Marcinko), 59. Daňo (Martin 
Růžička).  Trzyniec: Marek Maza-
nec – M. Doudera, Marinčin, D. Mu-
sil, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adá-
mek, Zahradníček – Daňo, P. Vrána, 
Martin Růžička – A. Nestrašil, M. 
Kovařčík, O. Kovařčík – Hrňa, Mar-
cinko, Chmielewski – Hrehorčák, 
Miloš Roman, Dravecký.

Na debiut Alana Łyszczarczyka 
czy Filipa Komorskiego w barwach 
Trzyńca musimy jeszcze zacze-
kać, na chwilę obecną napastnicy 
Frydka-Mistka nie pasują bowiem 
do koncepcji trenera Václava Vara-
di z  prostego powodu: cały zespół 
Stalowników gra rewelacyjnie. Po 
piątkowym wypadku przy pracy i 
porażce z Pardubicami, w niedzielę 
trzyńczanie pokazali pazury. Pią-
te czyste konto w sezonie wyłapał 
bramkarz Marek Mazanec. 

– Gdyby nie dobra gra chłopa-
ków w obronie, miałbym o wiele 
więcej kłopotów z zatrzymywa-
niem akcji gospodarzy – przyznał 
bohater spotkania, który wyłapał w 
sumie 23 strzałów. – Dwa dni wcze-
śniej nasza gra wyglądała zupełnie 
inaczej. Taki właśnie jest hokej. 
Szybko można poprawić sobie na-
stroje – dodał. 

LIBEREC – 
WITKOWICE 4:3 (d)
Tercje: 0:2, 2:0, 1:1 – 1:0. Bramki i 
asysty: 25. Klapka (Ordoš), 36. Ivan 
(Kolmann, Filippi), 48. Gríger (Bir-
ner, Filippi), 65. Klepiš (Rosandič) 
– 12. Kalus (Kovář), 20. Krenželok 
(Gewiese), 58. Bukarts (Gewie-
se, Lindberg). Witkowice: Stez-
ka – Galvins, R. Polák, Gewiese, J. 
Stehlík, Koch, L. Kovář, Plášil – L. 
Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – R. 
Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, 
Marosz, Bukarts – Lednický, Chlán, 
Fridrich. 

Punkt za remis w regulamino-
wym czasie gry wystrzelił gościom 
napastnik Roberts Bukarts, który 
umiejętnie zmienił tor lotu krążka 
uderzonego z kija Petra Gewiese’a. 
Zwycięstwo za dwa punkty za-
pewnił Tygrysom w dogrywce do-
świadczony Jakub Klepiš, trafiając 
w okienko bramki Stezki. 
Lokaty: 1. Trzyniec 65, 2. Hradec 
Kr. 61, 3. Pardubice 52,... 8. Witko-
wice 42 pkt. W następnej kolejce: 
Trzyniec – Witkowice (jutro, 17.00).  

CHANCE LIGA

KOLIN – 
HAWIERZÓW 5:2
Tercje: 4:0, 1:0, 0:2. Bramki i asy-
sty: 8. Piegl (Matějček), 9. Síla 
(Petržilka, Niko), 15. Jan Veselý 
(Miškář, Čáp), 16. David Šafránek 
(Jankovský, Z. Král), 24. Jan Veselý 
(David Šafránek, Z. Král) – 48. T. 
Pastor (J. Doktor, Kadeřávek), 53. 

J. Doktor (Dostálek, Hudeček). Ha-
wierzów: Dolejš (15. Fučík) – Chro-
boček, M. Hlaváč, Lytvynov, Ka-
deřávek, T. Pastor, Korím, Valenta 
– Damašek, M. Hrubec, Pechanec 
– Dostálek, Hudeček, J. Doktor – Š. 
Kratochvil, Krupa, Paś – L. Bednář, 
Mrva, Severa.

KOLIN – FRYDEK-
MISTEK 4:3
Tercje: 2:2, 2:0, 0:1. Bramki i asy-
sty: 1. Komorski (Šedivý, Zbořil), 
11. Krenželok (Svačina, Šedivý), 
51. Łyszczarczyk (Christov, Zbořil). 
F-M: Baroš – Ciura, Teper, Zbořil, 
J. Michálek, Krenželok, Matyáš – 
Christov, Bartoš, Svačina – Kuro-
vský, Komorski, Šedivý – Łyszczar-
czyk, Peterek, Martynek – Blaško, 
Matiaško, Klimša. 
Lokaty: 1. Trzebicz 63, 2. Litomie-
rzyce 61, 3. Sokolow 53,… 9. F-M 42, 
16. Hawierzów 24 pkt. W następ-
nej kolejce: Hawierzów – Szum-
perk (jutro, 17.30).  

• Marek Mazanec i Marian Adámek ratują zespół z opresji. Fot. bkboleslav.cz

Polacy znów 
rozczarowali

Za nami kolejny nieudany 
występ polskich skocz-
ków narciarskich w tym 
sezonie. W niedzielnym 

konkursie indywidualnym Pu-
charu Świata w Wiśle najlepszy 
z Polaków, Kamil Stoch, zajął 11. 
miejsce. Triumfował Austriak 
Jan Hoerl, który poszybował na 
121 i 128 m. Dzień wcześniej bia-
ło-czerwoni uplasowali się tuż za 
podium w konkursie drużyno-
wym. 

– To nie czas na przejście w tryb 
alarmowy. Jedziemy dalej i nie po-
zostaje nam nic innego. Po konkur-
sach w Wiśle liczyliśmy na więcej 
– stwierdził trener polskiej kadry 
Michal Doležal. Pokłosiem słabe-
go weekendu w Wiśle są zmiany 
w składzie na najbliższe zawody 
PŚ w Klingenthal. Tam powalczą 
Stoch, Żyła, Zniszczoł i Wąsek, zaś 
Kubacki, Wolny, Stękała i Murańka 

udadzą się na dodatkowe treningi 
do Ramsau. 

Stoch zaliczył w niedzielę dwa 
przeciętne skoki na odległość 117 
i 116,5 m, ale zdecydowanie lepsze 
od reszty podopiecznych Michala 
Doležala. Co dzieje się z Polakami 
w tym sezonie? Tego nikt nie wie, 
a czas w olimpijskim sezonie gra 
na niekorzyść biało-czerwonych. 
Do drugiej serii niedzielnych zawo-
dów na skoczni im. Adama Mały-
sza przebili się tylko trzej reprezen-
tanci gospodarzy. Piotr Żyła, który 
wiślański obiekt zna od podszewki, 
zajął odległe 25. miejsce, Aleksan-
der Zniszczoł był 26. Podium nie-
dzielnych zawodów w Wiśle uzu-
pełnili Norweg Marius Lindvik i 
Austriak Stefan Kraft. W sobotnim, 
pierwszym w tym sezonie konkur-
sie drużynowym, zwyciężyli Au-
striacy, wyprzedzając Niemców i 
Słoweńców.  (jb)

• Jan Hoerl triumfatorem w Wiśle. Fot. TOMASZ MARKOWSKI
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – HAWIERZÓW: 
Balladyna (7, godz. 18.00);
BAJKA – CZ. CIESZYN: Hobbit (7, 
godz. 10.00).

CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: Kraina 
smoków (8, godz. 16.30); Para-
lelní matky (9, godz. 16.30); Be-
nedetta (9, godz. 18.30); TRZY-
NIEC – Kosmos: Karel (7, godz. 
17.30); Dom Gucci (7, godz. 
20.00); Tady hlídáme my (8, 
godz. 17.30); (Nie)długo i szczę-
śliwie (8, godz. 20.00); Zátopek 
(9, godz. 17.30); Dom Gucci (9, 
godz. 20.00); KARWINA – Cen-
trum: Eternals (7, godz. 11.00); 
Karel (8, godz. 15.00); Myši patří 
do nebe (8, godz. 17.45); Prvok, 
Šampón, Tečka a Karel (8, godz. 
19.30); Přání Ježíškovi (9, godz. 
17.45); Moje słońce MAD (9, godz. 
18.00); Resident Evil: Raccoon 
City (9, godz. 20.00); HAWIE-
RZÓW – Centrum: Encanto (7, 
8, godz. 17.00); Přání Ježíškovi 
(7, 8, godz. 19.30; 9, godz. 17.00); 
Nie czas umierać (9, godz. 19.30); 
CIESZYN – Piast: Wilk, lew i ja 
(7-9, godz. 14.15); Dziewczyny z 
Dubaju (7-9, godz. 16.15); Dom 
Gucci (7-9, godz. 19.15).

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

CIERLICKO – Kluby Kobiet i 
Seniora Cierlicko-Centrum, Ko-
ścielec, Stanisłowice i Grodziszcz 
zapraszają swych członków na 
spotkanie klubowe w czwartek 
9. 12. o godz. 16.00 do Domu Pol-
skiego na Kościelcu.
CZ. CIESZYN – Grudniowe spo-
tkanie MUR-u odbędzie się w śro-
dę 8. 12. o godz. 17.00 w „Dziupli”. 
Na temat „Święta Bożego Naro-
dzenia na Śląsku Cieszyńskim 
– między tradycją a współcze-
snością” mówić będzie Grzegorz 
Studnicki, a wiersze czytać będzie 
Karol Suszka. Ze względu na ogra-
niczoną liczbę miejsc prosimy 
o rezerwację, wysyłając e-maila 
na adres: mur.pzko@gmail com 
albo telefonicznie +420 705 114 

048. Obowiązywać będą aktualne 
przepisy 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 świątecz-
ne nie odbędzie się!
MILIKÓW-CENTRUM – Klub 
Kobiet MK PZKO odwołuje, z po-
wodu sytuacji pandemicznej, wy-
stawę świąteczną, zaplanowaną 
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.
 zaprasza 11. 12. na ostatnią 
przedświąteczną sobotnią wy-
cieczkę z Dzięgielowa przez Tuł, 
Ostry, Jagodną do Trzyńca-Cen-
trum (Wędryni) 15,5 km, prze-
wyższenie około 650 m. Odjazd 
autobusu z przystanku Cieszyn 
Celma, ul. Aleja Łyska o godz. 9.03 
do Dzięgielowa. Prowadzi Nelka 
Macura, tel. 777 858 441.
 informuje, że publikacja jubi-
leuszowa jest w sprzedaży. Infor-
macje i zamówienia u rejonowych 
lub na: info@ptts-beskidslaski.
cz. Wydawnictwo to nawiązuje do 
obszernej publikacji z roku 2012, 
która wydana została na 90-lecie 
Towarzystwa. W niniejszym wy-
daniu została zaprezentowana 
ostatnia dekada działalności. Ar-

tykułom opisującym wycieczki, 
rajdy, imprezy sportowe i spo-
tkania towarzyskie towarzyszy 
mnóstwo fotografii. Znajdziemy 
tu również rozdział opisujący ak-
tualny stan beskidzkiej przyrody, 
którego autorem jest Daniel Kře-
nek. „Jubileuszowa” cena publi-
kacji: 200 kc.
 – Zaprasza 14. 12. na wtor-
kową wycieczkę z Jilešovic przez 
Bobrovníky, Hošťalkovice do Tře-
bovic, około 15 km (można skró-
cić). Odjazd pociągu z Cz. Cieszy-
na o godz. 7.43. Kierownik Wanda 
Farnik, tel. 777 746 320.
WĘDRYNIA – Komitet organi-
zacyjny przypomina, iż w dniu 
10. 12. o godz. 16.00 „Na Źródla-
nej” odbędzie się konferencja na 
temat „Konflikt polsko-czeski w 

świetle wojny gruzińsko armeń-
skiej w 1918 r.” Prosimy o dostoso-
wanie się do obowiązującej aktu-
alnie sytuacji epidemicznej.

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 
7.  12. wystawa pt. „Gustaw Fier-
la, życie i twórczość”. Czynna 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, właści-
ciel cegielni i filantrop”. Czynna w 
godzinach otwarcia budynku.

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Grabińska 33, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL-PRESS, s.r.o. IČO: 
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PROGRAM TV

WTOREK 7 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.00 13. komnata Chantal Poullain 
10.35 Przygody kryminalistyki (s.) 
11.25 AZ kwiz 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Wszystko, co lubię 14.30 Po Czechach 
14.40 Po mieście chodzi Mikołaj 
(film) 16.10 Krok od nieba (s.) 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce (s.) 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.15 3 plus 1 
z Miroslavem Donutilem 21.45 Cyrk 
Bukowsky (s.) 22.40 Losy gwiazd 
23.35 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 0.20 Kryminolog (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.20 Prawdziwa historia D’Arta-
gnana 10.15 30 lat księżnej Diany 11.05 
Niesamowite zwierzęce rodziny 12.00 
Nie poddawaj się plus 12.25 Nie podda-
waj się 12.55 Białe miejsca końca woj-
ny 1944-45 13.25 Wojna o ciężką wodę 
14.20 Historia czeskiej żywności 14.40 
Japońskie miasta Kioto i Nara 15.35 
Królestwo natury 16.00 Manu i Maciej 
podróżują po południowych Włoszech 
16.30 Jezioro Balaton 17.20 Życie Vla-
dimíra Renčína 17.40 Konno po Cze-
chach 18.05 Cudowna Ameryka 19.00 
Na hulajnodze 19.10 Magazyn chrze-
ścijański 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Blaník (teatr) 21.35 
Piękno na sprzedaż 22.30 100 cudów 
świata 23.30 Prawda o ataku na Pearl 
Harbor 0.15 W imię ojczyzny (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.55 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Ogól-
niak (s.) 13.55 Dowody zbrodni (s.) 
14.55 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.30 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka 
(film) 23.15 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 1.05 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.25 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 8.05 Gwiazdy nad głową 
(s.) 9.30 Grubasy 10.35 Strażnik Tek-
sasu (s.) 11.35 Gliniarz i prokurator 
(s.) 12.35 Policja Hamburg (s.) 13.35 
Powrót komisarza Rexa (s.) 15.30 Tak 
jest, szefie! 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Slu-
nečná (s.) 21.35 7 przypadków Honzy 
Dědka 23.55 Tak jest, szefie! 1.20 Po-
wrót komisarza Rexa (s.). 

ŚRODA 8 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.00 13. komnata Chantal Poullain 
10.30 Ratownicy (s.) 11.25 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 StarDance XI… 
Kiedy gwiazdy tańczą 16.05 Krok od 
nieba (s.) 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.15 Przygody kryminalistyki (s.) 
21.05 Cyrk Bukowsky (s.) 22.00 Bi-
lans 22.30 Hercule Poirot (s.) 23.20 
Losy gwiazd 0.15 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Rosja z lotu 
ptaka 9.15 Jezioro Balaton 10.20 

Prawda o ataku na Pearl Harbor 11.05 
Dzieci w Terezinie i potwór z wąsem 
12.00 Wielka wojna ojczyźniana 
12.55 Tajemnice II wojny światowej 
13.50 Wędrówki wodniaków 14.05 
Planeta się topi w plastikach 15.00 Z 
kucharzem dookoła świata 15.55 Te-
lewizyjny klub niesłyszących 16.25 
Legendarne olbrzymie budowle Fran-
cji 17.20 Piękno na sprzedaż 18.15 Hi-
storia Santa Clausa 19.10 Babel 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Błękitna krew 21.00 Narodowe 
skarby 21.35 Manu i Maciej podróżu-
ją po południowych Włoszech 22.05 
Czeskie Expo w Dubaju 22.35 Wielka 
wojna ojczyźniana 23.25 Lotnicze ka-
tastrofy 0.10 River (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Weekend 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości, sport, pogo-
da 12.30 Ogólniak (s.) 13.55 Dowody 

zbrodni (s.) 14.55 CSI: Kryminalne za-
gadki Miami (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.30 Pościg 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Zamieńmy się żonami (reali-
ty-show) 21.40 Małe miłości 22.40 
Policja Chicago (s.) 23.40 CSI: Krymi-
nalne zagadki Miami (s.) 1.25 Dowo-
dy zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.30 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 
Slunečná (s.) 10.05 7 przypadków 
Honzy Dedka 11.25 Strażnik Tek-
sasu (s.) 12.25 Gliniarz i prokurator 
(s.) 13.30 Policja Hamburg (s.) 14.30 
Agenci NCIS (s.) 15.40 Tak jest, szefie! 
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogo-
da 19.55 Showtime 20.15 1. misja (s.) 
21.35 Show Jana Krausa 23.50 Tak 
jest, szefie! 1.00 Policja w akcji. 

CZWARTEK 9 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba 
(s.) 10.20 Uśmiechy w krynolinach 
10.55 Wszystko, co lubię 11.25 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Dziewczy-
na z cudowną pamięcią (film) 14.35 
Zawodowcy (s.) 15.30 Krok od nieba 
(s.) 16.45 Wszystko, co lubię 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.15 3 plus 1 z Mi-
roslavem Donutilem 21.35 Pr. dysku-
syjny 22.35 Gejzer 23.05 Amerykanin 
(film) 0.50 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Południowy 
Pacyfik 9.20 Cudowna Ameryka 
10.20 Obdarzona 10.45 Czeskie wsie 
11.05 Planeta się topi w plastikach 
12.00 Tajemnice II wojny świato-
wej 12.55 Niezapomniany Concorde 
13.45 Cudowna planeta 14.35 Niesa-
mowity świat królików 15.30 Histo-
rie XX wieku 15.55 Europa dziś 16.25 
Japońskie miasta Kioto i Nara 17.20 
Wietnam, azjatycki smok 18.15 Ziel-
nik 18.45 Auto Moto Świat 19.15 Przez 
ucho igielne 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Trzydzieści 
lat lady Diany 20.55 Konno po Cze-
chach 21.25 Manu i Maciej podróżu-
ją po południowych Włoszech 21.55 
Świat w płomieniach (s.) 23.55 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.55 Małe miłości 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Ogólniak (s.) 13.55 Dowody zbrodni 
(s.) 14.55 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.30 Pościg 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Pan profesor (s.) 21.25 Ślub 
od pierwszego spojrzenia 22.40 
Gwiezdne życie 23.15 CSI: Kryminal-
ne zagadki Miami (s.) 1.05 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.30 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 
1. misja (s.) 10.25 Show Jana Krausa 
11.30 Strażnik Teksasu (s.) 12.30 Gli-
niarz i prokurator (s.) 13.30 Policja 
Hamburg (s.) 14.30 Agenci NCIS (s.) 
15.40 Tak jest, szefie! 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Slunečná (s.) 21.35 Incognito 
22.45 Gafy (s.) 23.55 Tak jest, szefie! 

POLECAMY

• Prawdziwa historia D'Artagnana
Wtorek 7 grudnia, 
godz. 9.20  
TVC 2

• Wietnam, azjatycki smok
Czwartek 9 listopada, 
godz. 17.20  
TVC 2

• Historia Santa Clausa
Środa 8 grudnia, 
godz. 18.15  
TVC 2

Kto w sercu żyje, nie umiera…
W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 2 grudnia 
2021 zmarła w wieku 90 lat nasza Ukochana Mamusia, 
Teściowa, Babcia, Prababcia, Siostra i Ciocia

śp. STANISŁAWA SUCHA
z domu Grendziokowa,

zamieszkała w Gródku pod nr. 292
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek dnia 
10. 12. 2021 o godz. 14.00 w kościele w Gródku. Po ob-
rzędzie kremacja. W smutku pogrążona rodzina.

 GŁ-727

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 5 grudnia 
2021 zmarła w wieku 74 lat nasza Kochana Żona, Mat-
ka, Babcia, Teściowa, Siostra, Szwagierka i Kuzynka

śp. IRENA MARIA OWCZARZY
z Karwiny-Raju

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 10 
grudnia 2021 o godz. 11.00 w kościele pw. Krzyża Świę-
tego w Karwinie-Frysztacie, skąd udamy się na stary 
cmentarz w Karwinie-Raju.
Prosimy o nieskładanie osobistych kondolencji.

Zasmucona rodzina. GŁ-733

Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić...
Tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić...

    ks. Jan Twardowski

Z bólem serca, ale i z nadzieją na spotkanie w Domu 
Ojca zawiadamiamy, że dnia 4 grudnia 2021 w wieku 
72 lat zmarł nasz Najdroższy Mąż, Tatuś, Dziadzio, 
Brat, Szwagier, Wujek, Kuzyn i Przyjaciel

śp. ZDZISŁAW WANIA
z Trzyńca

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 10 grudnia 2021 o godz. 
13.30 w kościele parafialnym św. Alberta w Trzyńcu. Po mszy św. od-
prowadzimy Zmarłego na miejsce spoczynku na cmentarzu w Wędryni.
Wdzięczni Bogu za wszystkie lata i dni, które przeżył między nami, za 
poświęcenie dla dobra rodziny i bliskich – żona Elżbieta, córka Iwona 
i syn Ryszard z rodzinami.  GŁ-730

Odeszłaś hen w daleką dal,
nam pozostawiłaś smutek i żal,
by po ziemskich trudach i znoju,
tam odpoczywać w wiekuistym pokoju.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 1. 12. 
2021 zmarła w wieku 91 lat nasza Kochana Mamusia, 
Teściowa, Babcia, Prababcia, Szwagierka i Ciocia

śp. ILZA ZUCZKOWA
z Karwiny-Frysztatu

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w środę dnia 8 grudnia 2021 
o godz. 14.00 w kościele katolickim w Karwinie-Frysztacie. W smutku 
pogrążona rodzina. RK-111

Wyrazy szczerego współczucia, głębokiego żalu i słowa otuchy koleżan-
ce Eli i Jej rodzinie z powodu śmierci Męża

ZDZISŁAWA WANI
składają członkowie ZG Macierzy Szkolnej w RC. GŁ-729

WŁADKU
Walczyłeś dzielnie przez wiele lat o lepsze jutro dla swojej chorej żony. 
Bądź dzielny i teraz, kiedy zakończyła ziemską wędrówkę. I pamiętaj, 
że masz wokół siebie wiele życzliwych osób. 
 Przyjaciele z „Głosu”

Dziś z żalem żegnamy się z naszą Koleżanką

śp. IZĄ ZUCZEK
która była przy samych narodzinach chóru frysztackiego „Kalina”

Długo dzieliła z nami dobre i gorsze dni, później jednak choroba prze-
rwała Jej możliwość uczęszczania w naszych spotkaniach. Całej rodzi-
nie Zmarłej składają szczere wyrazy współczucia „Kalina”.  GŁ-725

Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim krewnym, przyjaciołom, 
znajomym i sąsiadom za słowa otuchy, zapewnienie o bliskości, zło-
żone kondolencje, wieńce, kwiaty i towarzyszenie w ostatniej drodze 
naszej Drogiej Zmarłej

śp. HILDEGARDY CACHEL
Szczególnie zaś dziękujemy ks. Mirosławowi Kazimierzowi, ks. Jano-
wi Czudkowi oraz ks. Martinovi Šmídovi za dostojne sprawowanie ob-
rzędów pogrzebowych, a panu Wiesławowi Faranie za śpiew solowy. 
Wszystkim zaś gorąco dziękujemy za jakiekolwiek dobro wyświadczone 
naszej Zmarłej. Prosimy o modlitwę za spokój Jej duszy.

Zasmucona rodzina. GŁ-732

Zarząd MK PZKO w Łyżbicach-Wsi składa wyrazy głębokiego współczu-
cia i żalu dla Żony Elżbiety i najbliższej rodziny z powodu zgonu

śp. ZDZISŁAWA WANI 
długoletniego członka MK PZKO w Łyżbicach-Wsi, który pełnił tu sze-
reg funkcji, począwszy od lat sześćdziesiątych ub. stulecia udzielaniem 
się w organizacji młodzieżowej, aż po pracę w zarządach MK w różnych 
kadencjach do dziś. Za swoją działalność społeczną odznaczony został 
Srebrną Odznaką PZKO.  GŁ-731

Kochanej Kuzynce 

MARII HAROKOWEJ
z Olbrachcic

obecnie zamieszkałej w Domu Seniora w Cz. Cieszynie
życzenia jak najlepszego zdrowia oraz pomyślności z okazji 85. urodzin 
składa Ania z rodziną. GŁ-728

Dnia 9 grudnia 2021 obchodzi 85. urodziny 

pan EDWARD KOLONDRA
Z tej okazji dużo zdrowia i radości życzą syn Marian, 
córki Danuta i Wiesława z rodzinami, siedmioro wnu-
cząt oraz siedem prawnuczek.
 RK-109

ŻYCZENIA

NEKROLOGI

NEKROLOGI

 www.glos.live
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UŚMIECHNIJ SIĘ LOGOGRYF

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁAMANY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zo-
stanie rozlosowana książka. Rozwiązania 

prosimy przesyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
ich nadsyłania upływa w piątek 17 grudnia 2021 r. 
Nagrodę z 23 listopada otrzymuje Alina Motyka 
z Karwiny. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan 
Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 23 listopada: 
KRZEMIENIEC 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
z 23 listopada: 1. MAŁO 2. ADLER 3. ŁEPEK 4. ORKA 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 23 listopada: 1. KALI 2. ADMIN 3. LINKA 4. INAR
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 23 listopada: ODNOSI

Rozwiązaniem logogryfu jest nazwa miasta powiatowego w Polsce, położonego w województwie mazo-
wieckim, w sąsiedztwie warszawskiej dzielnicy Ursynów. Pierwsze wzmianki – jako wsi – sięgają XIII 
wieku. Nazwę wzięło od położenia na piaszczystych glebach nad brzegiem rzeki Jeziorki zwanej w tych 
czasach Jeziorną…

1. rozproszenie po świecie jakiejś narodowości lub grupy etnicznej
2. tenisista w grze podwójnej
3. kraina historyczna w Chorwacji, rozciągająca się wzdłuż wybrzeża Adriatyku
4. amerykański serial o rodzinie Carringtonów
5. Szewczyk z baśni Janiny Porazińskiej
6. niewielka deska
7. księżna we Francji lub odmiana gruszy
8. otępienie, stały postępujący spadek sprawności umysłowej
9. autokratka, tyranka, gnębicielka

Wyrazy trudne lub mniej znane: DIASPORA, DIUSZESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D D D D D D D D D

A A A A A A A A A

Rozwiązaniem logogryfu jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera:
„Dzięki szatańskiej pysze jednych nie słucham, drugich nie…”

1.-4. Jacek, mistrz olimpijski 
(Montreal) i wicemistrz (Mo-
skwa) w skoku wzwyż

3.-6. mały ognik świecy 
5.-8. czerpanie korzyści z czyjejś 

ciężkiej pracy
7.-10. tnąca część noża
9.-12. dźwięk szabli krzyżowa-

nych w boju
11.-2. chrząszcz z rodziny jelon-

kowatych

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: DĘBOSZ

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. nagana lub upo-
mnienie

2. N na tablicy Men-
delejewa

3. kropelki wody na 
trawie

4. antonim obrony

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: AZOT

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. oczyszczona 
jest składnikiem 
proszków do pie-
czenia

2. niezidentyfikowa-
ny – to UFO

3. wycięcie w bluz-
ce, sukience

4. rzymski kome-
diopisarz (zm.77 
r.p.n.e.)

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: ATTA
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