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14,892
mld koron to suma środków, którymi – jak zakłada projekt – województwo morawsko-śląskie będzie gospodarowało 
w 2023 roku. Twórcy budżetu przewidują, że dochody będą o 3,049 mld koron niższe od wydatków. Różnicę tę mają pokryć 
środki uzyskane z pożyczek oraz z tegorocznych oszczędności. Na inwestycje w zakresie transportu, szkolnictwa, kultury 
i służby zdrowia województwo chce przeznaczyć 4,2 mld koron. Z tych najbardziej znamiennych tylko inwestycja w rozbudo-
wę oddziału rehabilitacji w Szpitalu Trzyniec ma dotyczyć terenu Zaolzia. 
Projekt budżetu został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Wojewódzkiego w Ostrawie. Mieszkańcy 
mogą swoje uwagi do niego zgłaszać w formie pisemnej do 14 grudnia (do godz. 17.00) lub ustnie dzień później bezpośred-
nio na sesji Rady Wojewódzkiej.  (sch)

Czas szykować narty

WYDARZENIE: Za nami pierwsze mroźne noce i dni. 
Dla gestorów ośrodków narciarskich to pierwsza 
okazja, by uruchomić armatki śnieżne. Wczoraj 
pracowały pełną parą na przykład w bukowieckim 
„Kempalandzie” (na zdjęciu). Zasięgnęliśmy też języka 
w innych beskidzkich resortach.

• W środę rozpoczęto naśnieżanie stoku w Mostach koło Jabłonkowa. Pavel Taufer, właściciel 
ośrodka i stojącego u jego podnóża hotelu „Grůň”, ma nadzieję, że najpóźniej w święta uda się uru-
chomić wyciągi narciarskie. – Na okres ferii świątecznych wszystkie pokoje są już pozajmowane. 
Szkoda byłoby, gdyby śnieg nie dopisał – stwierdził. 
W ośrodku w Białej datę uruchomienia nartostrad już jednak ustalono. Przygotowania są w pełni 
i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze szusowanie będzie tu możliwe w sobotę 10 
bm. Kasjerka Petra Neumanowa zaznaczyła jednak, że kluczowe będą warunki pogodowe w najbliż-
szych dniach. – Aby naśnieżanie było skuteczne, mróz musi utrzymywać się codziennie przez całą 

dobę, a temperatura nie powinna być wyższa od minus trzech stopni Celsjusza – poinformowała, 
dodając, że do bezpiecznego uprawiania „białego szaleństwa” konieczna jest spójna, co najmniej 
35-centymetrowa warstwa śniegu. 
W Bukowcu trzymają się bardziej realistycznego scenariusza. W „Kempalandzie” na pierwsze szuso-
wanie chcą zaprosić narciarzy i snowboardzistów 26 grudnia. Tymczasem na łomniańskiej „Sewerce” 
czekają na… opady deszczu. Aby można było włączyć armatki śnieżne, najpierw musi napełnić się 
wodą zbiornik retencyjny pod nartostradą. Konieczność oszczędzania wodą jest również powodem 
tego, że na „Sewerce” na razie nie rozpoczęto naśnieżania.  (sch)
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sobota

niedziela

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

dzień: 3 do 5oC 
noc: 2 do -1oC 
wiatr: 0-1 m/s

dzień: 6 do 9oC 
noc: 5 do 3oC 
wiatr: 1-2 m/s

DZIŚ...

2
grudnia 2022

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

JUTRO...

3
grudnia 2022

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

POJUTRZE...

4
grudnia 2022

Imieniny obchodzą: 
Barbara, Krysti an
Wschód słońca: 7.24
Zachód słońca: 15.27
Do końca roku: 27 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Górnika
Przysłowie:
„Barbara po wodzie, 
święta po lodzie”

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Miasto nie podniesie 
czynszu w mieszkaniach 
komunalnych od 1 stycznia 
2023 roku – zapowiedzieli 
urzędnicy. Zaznaczyli jed-
nak, że wzrost cen energii 
musi znaleźć odzwierciedle-
nie we wzroście zaliczek na 
ciepło i prąd. Dzięki podłą-
czeniu większości mieszkań 
miejskich do centralnej sieci 
ciepłowniczej nie będzie 
widoczny skok cen, najemcy 
pokryją dopłatę rzędu stu 
koron. – Po serii negocjacji 
z dostawcą ciepła doszliśmy 
do wniosku, że ta zima nie 
powinna być dramatyczna 
fi nansowo dla mieszkańców 
naszych miejskich miesz-
kań, co jest w zasadzie 
cudem na tle innych miast. 
Znamy przypadki z innych 
miejscowości, gdzie ludzie 
wynajmujący mieszkania 
płacą trzy, cztery razy wię-
cej niż wcześniej – stwier-
dził burmistrz Petr Vicha. 
 (klm)

HAWIERZÓW
50 koron dla osoby doro-
słej, 40 koron dla dziecka 
(do 140 cm wzrostu) – tyle 
kosztują bilety wstępu na 
lodowisko w hali wielofunk-

cyj-
nej, jaka 
znajduje się 
w rejonie dworca 
autobusowego i su-
permarketu Kaufl and. 
Osoby, które nie jeżdżą 
na łyżwach za wejście 
na teren hali zapłacą 
20 koron. Kasa i wypo-
życzalnia łyżew czynna 
jest pół godziny przed 
rozpoczęciem jazdy. Wy-
pożyczenie łyżew kosztuje 
60 koron, a kaucja zwrotna 
200 koron. Lodowisko jest 
ogólnodostępne tylko w 
wybranych dniach. Najbliż-
sze to:  4. 12 (17.30-19.15), 
8.12 (11.00-12.45) i 11.12. 
 (klm)

ORŁOWA
Wczoraj przy szkole pod-
stawowej Miejski Klub 
Sportowy uruchomił 
sztuczne lodowisko. Wstęp 
jest bezpłatny. Obiekt jest 
czynny od poniedziałku do 
piątku od 13.00 do 20.00, 
a w weekendy w godzinach 
9.00-20.00. Na miejscu 
działa wypożyczalnia łyżew 
oraz kasków. Rodzice z ma-
łymi dziećmi, które dopiero 

uczą się jazdy na łyżwach, 
mogą wypożyczyć dla nich 
specjalne chodziki. (klm)

OSTRAWA
W połowie grudnia za-
kończy się budowa ścieżki 
rowerowej wzdłuż ul. 
Cholevowej na odcinku od 
Lýska do Herolda w Hra-
bówce. Połączy ona istnie-
jące trakty rowerowe, dzięki 
czemu rowerzyści nie będą 
już musieli przechodzić 
przez jezdnię w tym rejo-
nie. Długość trasy wraz ze 
ścieżką rowerową i chod-
nikiem dla pieszych wynosi 
262,5 metra. W tym roku 
w Ostrawie realizowano już 
cztery projekty poprawy 
infrastruktury rowerowej w 
mieście o łącznej wartości 
29,6 mln koron.  (klm)

ORŁOWA

Radek Podstawka, 
zastępca hetmana morawsko-śląskiego ds. 
transportu, o podwyżkach cen biletów w komunikacji 
podmiejskiej, jakie wejdą w życie 11 grudnia

CYTAT NA DZIŚ

•••
Dla pasażerów, którzy kupią bilety przez 

internet, za pomocą karty transportowej 

ODISka lub aplikacji mobilnej ODISapka, 

ceny biletów nie zmienią się wcale lub tylko 

nieznacznie. Tym krokiem chcemy promować 

zakupy bezgotówkowe i ograniczyć płatność 

gotówką w kasach i u kierowców. Pozwoli to 

zaoszczędzić czas i zwiększy bezpieczeństwo 

pasażerów

Teatralne popołudnie 
zorganizowało 
w niedzielę MK PZKO 
w Nieborach, serwując 
widzom pełne humoru 
eti udy przygotowane 
przez młodych 
artystów z Teatrzyku 
GAPA3. Aktorzy 
amatorzy byli bacznie 
obserwowani przez 
profesjonalistów. 

Łukasz Klimaniec

D
la części młodych 
był to sceniczny 
debiut, bo do ze-
społu dołączyli we 
wrześniu. Ale – jak 
się szybko okaza-
ło – ich gra bardzo 

przypadła do gustu widzom. Śmiech, 
dobra zabawa i oklaski były najlep-
szym dowodem, że występ aktorów 
GAPA3 spełnił oczekiwania.

– W związku z tym, że mieliśmy 
dwa lata pandemii, próby w zasadzie 
nie mogły się odbywać. A gdy już była 
taka możliwość, to co rusz ktoś był w 
kwarantannie – mówiła Halina Szczot-
ka, prezes MK PZKO w Nieborach i 
zarazem kierowniczka działających 
w kole zespołów teatralnych. – Tak 

Młodzi zagrali na pełnym luzie

naprawdę zaczęliśmy pracować w 
nowym składzie, bo przybyło wie-
lu nowych aktorów. Pracujemy od 
końca września, a więc w zasadzie 
dwa miesiące. To niełatwe przy-
gotować spektakl mając próbę raz 
w tygodniu. Dlatego postanowili-
śmy zaprezentować cztery etiudy 

teatralne, nad 
którymi mło-
dzi aktorzy 
p r a c o w a l i 
przez te dwa 
miesiące – 
przyznała.

Etiudy po-
wstały dzięki 
improwizacji 
młodych ar-
tystów, którzy 
na podstawie 
wybranej baj-
ki mieli przy-
gotować taką 
formę scenicz-
ną. Widzowie 
zobaczyli za-
bawne historie 
na podstawie 
„Harrego Pot-
tera”, „Czer-
w o n e g o 
K a p t u r k a ” , 
„ K s i ę ż n i c z k i 
na ziarnku gro-
chu” oraz „On-

draszka”. Młodzi aktorzy nieźle po-
radzili sobie z ich przedstawieniem, 
a wybuchy śmiechu wśród publicz-
ności i oklaski były cenną nagrodą. 

– Było to bardzo dziwne, bo 
tak naprawdę nie było scenariu-
sza – mówiła o przygotowaniach 
spektaklu Alicja Szczotka, jedna z 

aktorek. – Najpierw przygotowy-
waliśmy sporo małych scen, które 
następnie łączyliśmy. Łatwo nie 
było, bo trzeba było szybko zmie-
niać scenografi ę i kostiumy, a poza 
sceną było trochę chaosu. Wysta-
wiliśmy komedię, chcieliśmy, żeby 
ludziom się podobało – mówiła.

Występy młodych artystów ob-
serwowali aktorzy Sceny Polskiej, 
którzy w dalszej części popołudnia 
zaprezentowali publiczności swój 
muzyczny program. 

– Bardzo fajne przedstawienie, 
grane na luzie. Widać, że dzieci są 
tym zainteresowane i sprawia im 
to wielką przyjemność. A to jest 
najważniejsze – ocenił występ mło-
dych aktorów Bogdan Kokotek, dy-
rektor artystyczny Sceny Polskiej. 
– Wiem, że Halina Szczotka prowa-
dzi ten teatr od wielu lat, widzia-
łem mnóstwo ich przedstawień. 
Dzieci już podrosły, dziś to już mło-
dzież, więc nie można mówić stric-
te o dziecięcym teatrze, choć nadal 
to młodzi ludzie. Widać, że ich to 
ciekawi i bawi. Fajnie, że kontynu-
ują tę zabawę – zaznaczył. 

Popołudnie teatralne w MK 
PZKO w Nieborach można było 
spędzić przy kawie, herbacie, pysz-
nych wypiekach domowych, a tak-
że dobrej lekturze, jaką można było 
kupić podczas trwającego kierma-
szu.  

OSTRAWA

HAWIERZÓW

BOGUMIN

 GŁ-115
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Jeżeli potrafi sz napisać relację z deptania kapusty, zrecenzować 
gwarową sztukę zagraną przez jeden z amatorskich zespołów te-
atralnych, odnaleźć się na hokejowej tafl i w roli dziennikarza spor-
towego czy dobrze oddać atmosferę na „Gorolskim Święcie” za po-
mocą zdjęć, to spróbuj sił w „Głosie”, gazecie Polaków w Republice 
Czeskiej, o ugruntowanej pozycji nie tylko na lokalnym podwórku, 
ale i w świecie mediów polonijnych.
Do naszego zespołu szukamy osób odważnych, ciekawych świata, 
które dobrze poruszają się także w wirtualnej przestrzeni Facebooka, 
Twitt era, Instagrama i innych komunikatorów. Doświadczenie jest mile 
widziane, ale ważniejsze jest kreatywne posługiwanie się językiem 
polskim.
Jeżeli chcesz się sprawdzić, wyślij e-maila na adres: wolff @glos.live. 
Czekamy na Ciebie. 

GŁ-698

• Eti udy powstały na podstawie zna-
nych bajek, m.in. ze świata Harrego 
Pott era. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

Kłęby dymu nad miastem

Do groźnie wyglądają-
cego pożaru doszło w 
środę w Czeskim Cie-
szynie przy ul. Gra-

bińskiej. Około 9.45 ogień poja-
wił się na jedenastym, ostatnim 
piętrze bloku. Płomienie objęły 
również dach budynku. W efek-
cie nad miastem unosił się gęsty, 
czarny dym. Do akcji gaśniczej 
skierowano trzynaście zastępów 
strażackich – z Czeskiego Cie-
szyna, Trzyńca, Hawierzowa, 
Karwiny, Ostrawy-Zabrzegu, No-
szowic, Ostrawy-Fifejd, a także 
ochotników z Czeskiego Cieszy-
na, Czeskiego Cieszyna-Mostów, 
Cierlicka, Hawierzowa, Piotrowic-
-Zawady i Olbrachcic. Do pomo-
cy w gaszeniu ognia przyjechali 
także polscy strażacy z Cieszyna. 
Strażacy ewakuowali 33 miesz-
kańców, którzy znaleźli schronie-
nie w specjalnym strażackim au-
tobusie przeznaczonym dla osób 
ewakuowanych. Jedna osoba do-
znała poparzeń, u sześciu miesz-
kańców zdiagnozowano zatrucie 
dymem. Na miejsce wezwano trzy 
karetki pogotowia. Cztery osoby 
trafi ły do szpitala. 

– Były to głównie zatrucia dy-
mem, drobne oparzenia i reak-
cje stresowe. Jeden ze strażaków 

ochotników, który doznał lekkich 
poparzeń, również trafi ł w ręce ko-
legów z ratownictwa medycznego, 
ale pozostał na miejscu zdarzenia 
– informuje Jakub Kozák, rzecznik 
prasowy wojewódzkiej straży po-
żarnej.

Strażacy gasili ogień przy uży-
ciu specjalistycznych samocho-
dów z drabinami ratownictwa wy-
sokościowego, w tym najwyższą w 
województwie morawsko-śląskim 
o wysokości 53 metrów, a także od 
wewnątrz bloku. Cztery mieszka-
nia zostały zniszczone w wyniku 
pożaru, a jedno – znajdujące się 

piętro niżej – zostało zalane wodą 
podczas akcji gaśniczej.

W środę po południu lokatorzy 
mieszkań znajdujących się na niż-
szych kondygnacjach mogli wrócić 
do siebie. Zakwaterowaniem osób, 
które straciły dach nad głową, 
zajęło się miasto Czeski Cieszyn. 
Przyczyny pożaru nie są na razie 
znane. Ustala je policja z biegłymi 
z zakresu pożarnictwa. Z nieofi cjal-
nych informacji wynika, że ogień 
mógł pojawić się w wyniku awarii 
ładowarki. Według wstępnych sza-
cunków straty spowodowane przez 
pożar sięgają 5 mln koron. (klm)

• Pożar wybuchł w mieszkaniu na 11. piętrze. Strażacy musieli użyć m.in. samo-
chodów z drabinami ratownictwa wysokościowego. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Jarmark na targu

W sobotę rozpoczyna się 
Cieszyński Jarmark Świę-
tego Mikołaja. Z powodu 
remontu płyty Rynku ten 

wyjątkowy kiermasz zostanie prze-
niesiony na Stary Targ. Będzie można 
kupić prezenty pod choinkę, ozdoby 
świąteczne, obrusy, serwetki, hafty, 
artystyczną i regionalną odzież, a 
także opłatki i miody. Atrakcyjnie za-

powiada się inauguracja – w sobotę 
3 grudnia o 15.00 orszak św. Mikoła-
ja wyruszy ze Wzgórza Zamkowego 
na Stary Targ, gdzie ok. 15.45 nastą-
pi ofi cjalne otwarcie wydarzenia. O 
16.00 na scenie wystąpi Hania Sto-
szek, a po niej kolejno Cieszyńska Or-
kiestra Dęta UŚ w Katowicach (16.45), 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyń-
skiej im. Janiny Marcinkowej (17.30), 

Stowarzyszenie Mażoretek „Cieszyń-
skie Gwiazdeczki” (18.30) oraz Duo 
Performance i Bracia.pl (19.00).

W niedzielę 4 grudnia zabawa roz-
pocznie się o 13.00 koncertem Miej-
skiej Orkiestry Dętej „Cieszynianka” 
na pl. św. Krzyża (obok kościoła św. 
Marii Magdaleny). Dalsza część bę-
dzie miała miejsce już na Starym 
Targu. (klm)

Atrakcyjna kartka pocztowa

Poczta Polska zaprezen-
towała kartkę pocztową 
emisji „Święto Lotnictwa 
Polskiego”, na której znaj-

duje się wizerunek pilota Francisz-
ka Żwirki i konstruktora lotniczego 
Stanisława Wigury, polskich pilo-
tów, których losy nierozerwalnie 
związane są z Cierlickiem. W wy-
darzeniu, jakie miało miejsce 28 li-
stopada w Muzeum Historycznym 
w Bielsku-Białej, wzięli udział Jan 
Przywara i Józef Przywara z MK 
PZKO w Cierlicku-Kościelcu, któ-
rzy od lat opiekują się Żwirkowi-
skiem. Byli też seniorzy z bielskie-
go aeroklubu i miłośnicy lotnictwa 
z Bielska-Białej i Krakowa, przed-
stawiciele Polskiego Związku Fila-
telistów oraz posłowie na Sejm RP 
i członkowie władz wojewódzkich. 

– Historia polskiego lotnictwa 
wojskowego obfi tuje w bohater-
skie epizody. Nasi lotnicy odegrali 
nieocenioną rolę w sukcesie wojny 
polsko-bolszewickiej w 1920 roku. 
Dzielnie stawiali czoła agresoro-
wi w 1939 roku, zadając Niemcom 

znaczne straty – zaznaczył Wiesław 
Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej. 

Choć ofi cjalna prezentacja kartki 
miała miejsce końcem listopada, 
sama pocztówka weszła do obiegu 
na polskim rynku już w sierpniu 
tego roku. W części ilustracyjnej 
kartki znajduje się wizerunek pi-
lota Franciszka Żwirki i konstruk-
tora lotniczego Stanisława Wigury 
stojących przed samolotem RWD-6 
oraz nazwa emisji „Święto Lotnic-
twa Polskiego”. Wzdłuż górnej kra-
wędzi umieszczono zdjęcie samo-
lotu RWD-6 w locie. 

Kartkę o wymiarach 148x105 
mm zaprojektował Jan Kona-
rzewski. Wydrukowano ją jedno-
stronnie, techniką off setową, na 
kartonie białym i w nakładzie 5 
tysięcy sztuk. W prawym górnym 
rogu strony adresowej nadruko-
wano znak opłaty pocztowej, na 
którym przedstawiono samolot 
RWD-6 ze znakami rejestracyjnymi 
SP-AHN. Kartka powstała w ścisłej 
współpracy z Akademickim Stowa-
rzyszeniem Lotniczym. (klm)

• W części ilustracyjnej kartki znajduje się wizerunek Franciszka Żwirki i Stani-
sława Wigury stojących przed samolotem RWD-6. Fot. Mat. Pras.

Dłużnicy zostali spłaceni
Aż 350 osób zgłosiło się w Ostra-
wie z prośbą o pomoc w rozwiąza-
niu problemów z zadłużeniem w 
ramach programu „Łaskawe lato 
II”. Dzięki fi nansowemu wsparciu 
miasta organizacja charytatywna 
diecezji ostrawsko-opawskiej po-
mogła 76 osobom zakończyć 136 
egzekucji na sumę około miliona 
koron. Dłużnicy mogli skorzystać 
z programu „Łaskawe lato II” od 
1 września do 30 listopada. Jeśli 
spełniali określone warunki, a ich 
dług został zaciągnięty przez in-
stytucję publiczną i był egzekwo-

wany przez komornika sądowego, 
mogli ubiegać się o umorzenie 
kar i odsetek. Ostrawa przekazała 
na ten cel diecezjalnej organizacji 
charytatywnej 2 mln koron. Dzięki 
temu zadłużeni mieszkańcy mogli 
ubiegać się o pomoc fi nansową w 
jednej z sześciu poradni charyta-
tywnych.

Najczęstsze długi wynikały za 
brak spłaty mandatów za jazdę 
bez ważnego biletu w komunika-
cji publicznej, zaległości w spłacie 
rachunku za prąd i ubezpieczenie 
zdrowotne. (klm) 
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MAREK SŁOWIACZEK, PREZES SPÓŁKI POL-PRESS, ODPOWIEDZIALNEJ ZA WYDAWANIE »GŁOSU«:

To pierwsza podwyżka 
od pięciu lat
Od kilkunastu miesięcy jesteśmy dosłownie bombardowani informacjami na temat infl acji. Tak naprawdę nie 
ma dnia, żeby media nie informowały o rosnących cenach towarów i usług. W tej sytuacji także wydawca 
„Głosu”, Kongres Polaków w RC, musiał podjąć decyzję o podwyżce ceny gazety. Rozmawiamy o niej z Markiem 
Słowiaczkiem, prezesem spółki Pol-Press, odpowiedzialnej za wydawanie gazety.

Tomasz Wolff 

Dziś wtorkowy „Głos” kosztuje 13 
koron, a piątkowy, weekendowy 
o cztery korony więcej. Sięgnąłem 
do archiwum. Bardzo głęboko… 
Okazało się, że taka sama cena 
obowiązuje od początku 2018 roku, 
kiedy to „Głos” zastąpił „Głos Ludu” 
i zaczął się ukazywać dwa, a nie trzy 
razy w tygodniu. Bardzo długo uda-
ło się utrzymać cenę na tym samym 
poziomie…
– Jak łatwo policzyć, ta sama cena 
obowiązywała aż przez pięć lat, co 
przy coraz większej drożyźnie jest 
naprawdę godne podkreślenia. W 
tym okresie robiliśmy wszystko, 
żeby zapewnić naszemu czytelni-
kowi komfort fi nansowy. Wiedział 
on, że otrzymuje konkretny pro-
dukt za konkretną cenę, chociaż 
koszty w tym okresie wzrosły prze-
cież wielokrotnie. Do tego stopnia, 
że dziś nie jesteśmy już w stanie 
dalej utrzymać cen na tym samym 
poziomie. Dlatego muszę z przy-
krością poinformować czytelników, 
że musimy podnieść cenę gazety.

Liczby są nieubłagane. Dziś za dys-
trybucję dwóch wydań w tygodniu 
płacimy tyle samo, co przed pięciu 
laty za wydanie wtorkowe, czwart-
kowe i sobotnie razem wzięte. To 
chyba idealnie obrazuje skalę pod-
wyżek?
– To bardzo trafne podsumowa-
nie. Oszczędności, które wprowa-
dziliśmy kilka lat temu, dziś są już 

niestety przeszłością. Na rok 2023 
oferta na dystrybucję „Głosu” de 
facto pokrywa się z kosztami ga-
zety, kiedy ta ukazywała się trzy 
razy w tygodniu. Żeby nie być go-
łosłownym, będę się posiłkował 
konkretnymi kwotami – różnica 
między dystrybucją w roku bie-
żącym a przyszłym wynosi blisko 
pół miliona koron. Kiedy popa-
trzymy na druk, to spodziewany 
wzrost kosztów wyniesie kolejne 
200 tysięcy koron. A do tego trze-
ba przecież jeszcze doliczyć kosz-

ty innych usług – przygotowanie 
gazety do druku, koszty materia-
łów, osobowe, wynajmu pomiesz-
czeń oraz energii. Jak weźmiemy 
je wszystkie razem, to okaże się, 
że nie jesteśmy w stanie ich po-
kryć z dotacji, które otrzymujemy 
zarówno z czeskiej, jak i polskiej 
strony. Z podwyżkami, o czym już 
wspomniałem, oczywiście mieli-
śmy do czynienia już od dawna, 
ale do tej pory jakoś udawało nam 
się dopiąć budżet bez koniecz-
ności wprowadzenia korekty 

ceny. Jak na ironię, w sytuacji ro-
snących kosztów, otrzymujemy 
mniejsze dotacje, z których w du-
żej części jest fi nansowana nasza 
gazeta. Problemy gospodarcze w 
kraju sprawiają, że wpływa do na-
szej kasy mniej środków, a ogólne 
tendencje są spadkowe. Gdyby 
dotacje rosły proporcjonalnie do 
wyższych kosztów, to jeszcze ja-
koś bylibyśmy w stanie utrzymać 
produkcję gazety na dotychczaso-
wym poziomie. Niestety jest do-
kładnie na odwrót – czym wyższa 

infl acja, im droższe usługi, tym 
mniejsze dofi nansowanie ze stro-
ny państwa.

Jakie więc stawki będą obowiązy-
wały od nowego roku?
– Wtorkowe wydanie będzie kosz-
towało zamiast 13 koron 17, a cena 
piątkowej gazety wzrośnie z 17 do 
20. Na wydanie o objętości 20 stron 
trzeba będzie wydać 26 koron, a 
za 24 strony zapłacimy po 1 stycz-
nia 32 korony. Jednocześnie, co 
zrozumiałe, wzrośnie także cena 
prenumeraty, średnio o 20 pro-
cent. W przypadku prenumeraty 
rocznej nastąpi wzrost z 1500 do 
około 1900 koron, co oznacza real-
ny wzrost dla naszego czytelnika o 
400 koron rocznie, a więc około 30 
koron miesięcznie.

Czy możemy się spodziewać kolej-
nej korekty cen w najbliższej przy-
szłości?
– Mamy nadzieję, że rozwiązania, 
które właśnie wprowadzamy w ży-
cie, dadzą nam komfort pracy i nie 
będzie konieczności zmiany cen 
w najbliższych latach. Oczywiście 
nie mogę tego dziś zagwarantować, 
ale gorąco wierzę, że nie będziemy 
musieli podnosić ceny prenume-
raty w 2024 czy 2025. Wpływ na 
to na pewno będzie mieć ogólna 
sytuacja, która w końcu powin-
na się ustabilizować. Tego sobie i 
państwu życzę. Mamy nadzieję, że 
pomimo trudnej sytuacji, nadal zo-
staną państwo naszymi czytelnika-
mi. 

Jak głosują Polacy? Kto to wie?
Czy Polacy na Zaolziu głosują w wyborach inaczej niż Czesi? Jak to zbadać i czy w ogóle warto się tym zajmować nie 
tylko z naukowego, ale także praktycznego punktu widzenia? Czy posiadanie polskiego posła w czeskim parlamencie 
ma rzeczywiście kluczowe znaczenie? Jakie są odpowiedzi na te pytania? Próbowano je znaleźć podczas wtorkowego 
spotkania w czeskocieszyńskim „Avionie”. Zostało ono zorganizowane przez Centrum Polskie Kongresu Polaków w RC.

Beata Schönwald

P
unktem wyjścia 
do dyskusji było 
pojawienie się naj-
nowszej publikacji 
prof. Radosława 
Zenderowskiego 
pt. „Preferencje 

polityczne zaolziańskich Polaków 
po »aksamitnej rewolucji«”. Do 
udziału w niej zaprosił dwóch spe-
cjalistów – prof. Tadeusza Siwka, 
geografa na Uniwersytecie Ostraw-
skim, a także praktyka życia poli-
tycznego na Zaolziu, oraz prof. Ra-
fała Glajcara, specjalistę w zakresie 
systemów wyborczych na Uniwer-
sytecie Śląskim w Katowicach. 

Prof. Zenderowski uwzględnił w 
swoim raporcie preferencje wybor-
cze Polaków na Zaolziu zarówno w 
wyborach parlamentarnych, pre-
zydenckich, jak i samorządowych 
w latach 1990-2018. – Celem tych 
badań było sprawdzenie, czy w 
czasie tych dekad można zauważyć 
trwałe tendencje w odniesieniu za-
równo do frekwencji wyborczej, jak 
i konkretnych preferencji Polaków 
mieszkających na Zaolziu. Intere-
sowało nas to, czy Polacy w ogóle 
różnią się w swoich zachowaniach 
wyborczych od Czechów, czy też 
są do siebie bardzo podobni w za-
leżności od części regionu, którą 
zamieszkują – podkreślił autor pu-
blikacji.

Podstawą do badań były wyniki 
opublikowane przez Czeski Urząd 
Statystyczny. Jak przyznał, zasad-
niczą trudność stanowiła jednak 
tajność wyborów, w związku z 
czym nie sposób było ustalić, jak 
głosowali Polacy, jak Czesi, a jak 
przedstawiciele innych narodowo-
ści.

Badania dopiero 
na początku drogi
Z tym wiązało się pierwsze pyta-
nie. – Czy należy badać preferencje 
wyborcze mniejszości narodowych 
i komu mogą być wyniki takich ba-
dań potrzebne? A jeśli tak, to jakimi 
należy posługiwać się technikami i 
narzędziami, skoro sam akt wybor-
czy jest tajny? – pytał autor rapor-
tu, doskonale sobie zdając sprawę 
z trudności, jaka wynika z faktu, 
że na Zaolziu nie ma gmin typowo 
polskich, gdzie odsetek Polaków 
sięgałby np. 90 proc. Jeśli zatem 

można cokolwiek porównywać, to 
najwyżej – co zresztą zrobiono – 
gminy, w których Polacy stanowią 
powyżej 20 proc. populacji, z tymi, 
gdzie Polaków prawie że nie ma. 

Obaj zapytani mieli całkowitą 
pewność co do tego, że badania za-
chowań wyborczych mniejszości 
i refl eksja nad nimi są absolutnie 
potrzebne zarówno dla naukow-
ców, jak i polityków oraz instytu-
cji. Analizy wyników wyborczych 
pozwalają bowiem w budowaniu 
bardziej skutecznych strategii i 
programów wyborczych. Choć nie 
tylko.

– Badania zachowań wyborczych 
mogą być również bardzo istotnym 
elementem pobudzania samoświa-
domości mniejszości narodowej. 
Życzę mniejszości polskiej na Za-
olziu, żeby wykorzystała ten raport 
właśnie do takich celów – przeko-
nywał prof. Glajcar, przy okazji od-
nosząc się również do perspektywy 
wyborczej obranej przez prof. Zen-
derowskiego. 

Określił ją mianem socjalno-
-strukturalnej, czyli wychodzącej 
z założenia, że kwestia przynależ-
ności do pewnej grupy determinu-
je określony sposób zachowania. 
Glajcar upatrywał w tym pewną 
trudność, wynikającą z faktu, że 
każdy człowiek należy do wielu 
grup i odgrywa w życiu wiele ról, 
a na jego preferencje wyborcze 
wywierają wpływ nie tylko grupy 
uczestnictwa, ale także grupy aspi-
racji. Wskazanie, że przynależność 
do danej mniejszości narodowej 
jest tą główną determinantą okre-
ślonych zachowań wyborczych, 
uznał zatem za dosyć trudne.

– Ten raport jest niezmiernie 
potrzebny jako element rozpo-

częcia pewnej debaty. To jest jego 
największa wartość, że prof. Zen-
derowski zadał pytanie, ziden-
tyfi kował problem – zaznaczył 
Glajcar. Powołując się na deklara-
cję, która znalazła się w raporcie, 
jednoznacznie opowiedział się za 
kontynuacją pracy badawczej w 
sensie badań jakościowych pole-
gających na przeprowadzeniu po-
głębionych wywiadów z liderami 
politycznymi i przedstawicielami 
mniejszości polskiej oraz badań 
ilościowych przeprowadzonych 
na reprezentatywnej próbie wy-
borców.

Polski poseł, 
ale czy za każdą cenę?
Jak zauważył Radosław Zenderow-
ski, otwierając dyskusję na kolejne 
pytanie, w poszczególnych krajach 
europejskich prawo wyborcze, je-
śli chodzi o mniejszości narodo-
we, jest bardzo różnie stosowane. 
Z jednej strony są państwa, które 
dostrzegają potrzebę upodmioto-
wienia mniejszości narodowych, 
nawet jeżeli są one bardzo nielicz-
ne, jak np. Polacy w Rumunii. Z 
drugiej strony są państwa ślepe na 
mniejszości narodowe, jak choć-
by Francja. Większość krajów stoi 
natomiast gdzieś pośrodku. Do 
nich należą Czechy i Polska. – Czy 
celowe byłoby wprowadzenie do 
czeskiego prawa wyborczego roz-
wiązań ułatwiających uzyskanie 
mandatu poselskiego przez re-
prezentanta polskiej mniejszości 
narodowej, która liczy tutaj kilka-
dziesiąt tysięcy osób? Czy takie 
rozwiązanie sprzyjałoby interesom 
polskiej mniejszości? – pytał autor 
publikacji towarzyszących mu na-
ukowców. 

Zdaniem Rafała Glajcara, aby dać 
jednoznaczną odpowiedź, trzeba 
wiedzieć, jakie są interesy polskiej 
mniejszości narodowej na szczeblu 
ogólnopaństwowym i co jest głów-
nym elementem programu, który 
miałby być realizowany na tym 
poziomie. Dopiero potem można 
się zastanawiać, czy lepszym roz-
wiązaniem będzie polski poseł, 
czy włączenie interesów i potrzeb 
mniejszości do programu jednej 
z wiodących partii politycznych. 
– Czy mniejszość narodowa nie po-
winna bardziej lokować swoje inte-
resy w regionie i gminach, w których 
żyje? – zastanawiał się profesor.

– Ten ogólnokrajowy poziom jest 
o tyle istotny, że dzięki niemu wi-
dać, że jest poseł polski. To z kolei 
uczula społeczeństwo większościo-
we na to, że mniejszości istnieją i 
biorą udział w życiu politycznym 
– ripostował Tadeusz Siwek. Po-
twierdził też sugestię Radosława 
Zenderowskiego, jakoby Polacy nie 
istnieją w świadomości Czechów, w 
odróżnieniu np. od Wietnamczy-
ków, którzy rozproszeni są na ca-
łym obszarze kraju.

– Jednak to, że jesteśmy skupieni 
na ograniczonym terenie, daje nam 
pewne przywileje korzystania z 
praw mniejszościowych, jak np. pol-
skie szkoły czy napisy dwujęzyczne 
w gminach – dodał Zaolziak.

Program, 
że nie ma programu
Polacy nie posiadają partii etnicz-
nej w RC w odróżnieniu od Pola-
ków na Litwie, których jest znacz-
nie więcej i których partia liczy się 
w systemie politycznym Litwy.

– Czy w takim razie istnieje stra-
tegia wyborcza ponadpartyjna, 

ponadideowa, ponadwyznaniowa, 
która pozwala osiągać pewne re-
zultaty polityczne, wprowadzać 
Polaków np. do władz lokalnych? 
– to trzecie pytanie, z którym we 
wtorek przyszło się zmierzyć głów-
nym bohaterom dyskusji w czesko-
cieszyńkim „Avionie”.

Prof. Siwek przyznał, że mniej-
szość polska nie ma strategii w sen-
sie materiału pisemnego. – Istnieje 
jednak przekonanie wśród liderów 
naszej mniejszości polskiej, że po-
winniśmy mieć jakąś reprezenta-
cję i prowadzące do tego działania 
są formułowane na bieżąco, przed 
konkretnymi wyborami. Nie ma 
jednej idei przewodniej, która mó-
wiłaby, że gremialnie popieramy 
jedną konkretną partię. W rezulta-
cie funkcjonuje to dość chaotycz-
nie na zasadzie popierania tej par-
tii, która akurat umieściła naszego 
kandydata na dość wysokiej pozy-
cji. Jak się jednak okazuje i co zo-
stało również napisane w raporcie, 
ten program, że nie ma żadnego 
programu, jest w pewnym stopniu 
skuteczny i przynosi rezultaty – 
przekonywał. 

Sukces polskich kandydatów 
na senatorów Tadeusz Siwek tłu-
maczył tym, że wybory senackie 
są mniej zdominowane przez par-
tie niż wybory do Izby Poselskiej. 
Tłumaczył to faktem, że co dwa 
lata swoich senatorów wybiera 
jedna trzecia okręgów wybor-
czych. Kandydaci walczą sami za 
siebie, a frekwencja wyborcza jest 
bardzo niska, w efekcie czego li-
czy się każdy pojedynczy głos. W 
małych okręgach wyborczych, w 
których mieszkają Polacy, polski 
kandydat może więc odnieść suk-
ces. 

•••
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że zarówno posłowie, jak 

i senatorzy z Zaolzia zawsze grają na siebie. Posiłkują się sprawą 
polską, ale nigdy nikt z nich nie nazwie siebie polskim kandydatem. 
Ponieważ znam się osobiście z nimi wszystkimi, więc pewnie nie 

pogniewają się na mnie, kiedy podam przykłady. Senator Andrzej Feber 
w każdych wyborach startuje z ramienia innej partii, zwykle tej, która ma duże 

szanse. Dla niego liczy się Stonawa i region, a idee partyjne uważa za drugorzędne. 
Z kolei były senator Jerzy Cieńciała powiedział tak po uzyskaniu mandatu: – Ludu 
śląski, macie senatora zaolziańskiego, gratuluję wam! A teraz mi „uż dejcie pokój”

Józef Szymeczek, wiceprezes Kongresu Polaków w RC

• Prof. Radosław Zende-
rowski ze swoją najnow-
szą publikacją.

• Prof. Tadeusz Siwek dzielił się swoimi doświadczeniami naukowca i praktyka 
wyborów.

• Prof. Rafał Glajcar zauważył, że największą wartością raportu jest zidentyfi ko-
wanie problemu. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Ile wiesz o regionie?

Urząd Miejski w Jabłonko-
wie już po raz dziesiąty 
zorganizował konkurs 
wiedzy o regionie pn. 

„Tustela”. – Mieliśmy przerwę spo-
wodowaną COVID-19, ale dziś jest to 
10. edycja tego wydarzenia – mówi-
ła „Głosowi” Lucie Peter-Tomkowa.

W jury zasiadły byłe kronikarki 
Alena Stará i Libuše Ježowiczowa z 
mężem Leonem, Lenka Wacławek, 
przedstawicielka Muzeum Trój-
styku oraz Jan Michalik. Konkurs 
był otwarty dla uczniów obu szkół 
podstawowych w mieście. Zwykle 
na starcie staje pięć trzyosobowych 

drużyn z każdej szkoły, ale w tym 
roku polska podstawówka wysta-
wiła cztery drużyny, a czeska sześć. 
Udział biorą uczniowie klas 8. i 9.

Test składa się z kilku części (za-
kresów tematycznych) – historii, 
geografi i, fl ory, fauny, folkloru itp. 
Zadania skupiają się w większości 

na okolicy Jabłonkowa, ale poja-
wiają się także pytania dotyczące 
szerzej pojętego regionu. – Niektó-
re zadania były bardzo trudne, ale 
jurorzy czasami pomogli się zdecy-
dować czy upewnić, co było bardzo 
pomocne. Udało się nam więc je 
dość dobrze rozwiązać – stwier-

dziła Ester Kretek z polskiej pod-
stawówki, członkini zwycięskiej 
drużyny. Jej kolegami byli Michał 
Jakubik oraz Mateusz Madzia. 

Więcej zdjęć z tego wydarzenia 
oraz krótki fi lm znajdziecie na na-
szej stronie internetowej www.glos.
live.  (endy)

• Jurorzy nierzadko starali się naprowadzać zawodników na właściwą odpo-
wiedź. 

• Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników konkursu wraz z jurorami i przedstawicielami władz miasta. 
Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

• Marek Słowiaczek w sekretariacie redakcji. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Zdjęcia: mat. prasowe
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NASI MATURZYŚCI /5/

OD BABIŠA DO ZIMY, CZYLI…

Przedwyborczy krajobraz
Milowymi krokami zbliżają się kolejne wybory. Tym razem w Republice Czeskiej będziemy wybierali następcę 
Miloša Zemana na fotelu prezydenckim. Pierwsza tura odbędzie się w dniach 13 i 14 stycznia 2023 roku.

Janusz Bitt mar

J
eśli sparafrazowany 
szekspirowski dyle-
mat „Iść czy nie iść? 
Oto jest pytanie” 
mamy już rozwiąza-
ny, pozostaje tylko 
jedno: na kogo za-

głosować? W tym artykule bynaj-
mniej nie chcemy sugerować, ani 
podpowiadać. Przygotowaliśmy 
dla was wyłącznie przedwyborczy 
przewodnik, z  kandydatami w ko-
lejności alfabetycznej. 

ANDREJ BABIŠ 
(ur. w 1954 roku 
w Bratysławie) 

Przewodniczący ruchu ANO i po-
seł. Był premierem rządu, wcze-
śniej też ministrem fi nansów. Za-
łożył holding Agrofert. Zgłaszając 
swoją kandydaturę, powiedział 
m.in.: „Kiedy widzę, jak rząd nie 
działa, jak nie pomaga ludziom, jak 
mało jest aktywny, postanowiłem 
ubiegać się o fotel prezydenta”. 
Babiš wielokrotnie wyraził swoje 
poparcie walczącej z rosyjskimi 
wojskami Ukrainie, zdecydowanie 
potępił masakrę ludności w Buczy 
oraz bombardowanie ukraińskich 
miast. Jednocześnie jednak kryty-
kuje rząd za to, że ten za mało po-
maga czeskim obywatelom. Jego 
kampania odbywa sie pod hasłami 
„Menedżer kryzysowy, a więc Ba-
biš” oraz „Pomaga ludziom, a więc 
Babiš”.

JAROSLAV BAŠTA
(ur. w 1948 roku w Pilźnie)

Poseł partii SPD Tomio Okamury. 
Wcześniej był wpływowym polity-
kiem socjaldemokracji – w jej sze-
regi wstąpił w 1994 roku. Był mi-
nistrem bez teki w rządzie Miloša 
Zemana, na początku bieżącego 
stulecia pełnił funkcję ambasa-
dora w Rosji, a później był amba-
sadorem w Ukrainie. Za udział w 
studenckim Ruchu Młodzieży Re-
wolucyjnej w latach 1968 i 69 był 
prześladowany i skazany na dwa i 
pół roku więzienia. Także w latach 
późniejszych prowadził działal-
ność dysydencką, był jednym z sy-
gnatariuszy Karty 77. 

PAVEL FISCHER
(ur. w 1965 roku 
w Pradze)

Senator, w przeszłości doradca pre-
zydenta Václava Havla. O fotel pre-
zydenta będzie się ubiegać już po 
raz drugi. W wyborach w 2018 roku 
zajął trzecie miejsce, uzyskując 
10,24 proc. głosów. Stanowczo po-
tępia agresję Rosji w Ukrainie. Pod-
kreśla znaczenie członkostwa RC w 
NATO i dobrych relacji ze Stanami 
Zjednoczonymi. Pytany o stosunek 
do mniejszości LGBT, odpowiada, 
że równe prawa dla osób żyjących w 
związkach partnerskich i związkach 
małżeńskich to kwestia, z którą nie 
ma problemu. Na ten temat mówi 
tak: „Może tylko nie nazywałbym 
wszystkich związków małżeństwa-
mi. Ale jeżeli Parlament przyjąłby 
taką ustawę, podpisałbym ją”. 

MAREK HILŠER
(ur. w 1976 roku 
w Chomutowie)

Posiada mandat senatora, z zawo-
du jest lekarzem i pedagogiem. Był 
zwolennikiem ogłoszenia strefy 
bezlotowej w Ukrainie. Od dłuższe-
go czasu nie kryje antyrosyjskiego 
i antychińskiego nastawienia – oba 
te kraje krytykuje m.in. za łamanie 
praw człowieka. Jego zdaniem reżim 
w Rosji zasługuje na miano reżimu 
terrorystycznego. Chce rozwijania 
odnawialnych źródeł energii, więk-
szego wsparcia dla rodzin, osób nie-
pełnosprawnych, seniorów czy ludzi 
najuboższych. Także on o fotel pre-
zydenta ubiegać się będzie już po raz 
drugi – w 2018 roku zebrał niespełna 
pół miliona głosów i zajął w prezy-
denckim wyścigu piąte miejsce. 

DANUŠE NERUDOWA
(ur. w 1979 roku w Brnie)

Ekonomistka, była rektor Uniwer-
sytetu Mendela w Brnie. „Wszyst-
kim należy się nadzieja na lepsze 
czasy” – oświadczyła po zgłosze-
niu swej kandydatury. Zebrała 82 
413 podpisów wyborców, najwięcej 
spośród wszystkich kandydatów, 
którzy do wyborów idą z poparciem 
obywateli. Jej zdaniem najważniej-
szymi sprawami są wyprowadze-
nie kraju z kryzysu gospodarczego 
oraz powstrzymanie zmian klima-
tycznych. Pragnie być prezydentką 
wszystkich obywatelek i obywate-
li. Chce też być głosem młodego 
pokolenia. Nawołuje do rzetelnej 
analizy wszystkich wydatków pań-
stwa. Nerudowa była przewodni-
czącą Komisji ds. Sprawiedliwych 
Emerytur. Jako naukowiec zajmuje 
się problemem równego statusu 
mężczyzn i kobiet. 

PETR PAVEL
(ur. w 1961 roku w Planej)
Emerytowany generał, były szef 
Komitetu Wojskowego NATO. 
Kampanię prezydencką prowadzi 
pod hasłem „Przywróćmy w Cze-
chach ład i spokój”. Jego zdaniem 
ludziom potrzebny jest prezydent, 
który będzie mówił do nich w spo-
sób zrozumiały i spokojny. Chciał-
by być prezydentem, który zdoła 
tłumić niepotrzebne emocje. Jego 
priorytetami są aktywna polityka 
zagraniczna, niezależność energe-
tyczna, zdrowe środowisko i profe-
sjonalny system edukacji. Popiera 
izolację Rosji. Nie ukrywa swego 
przedlistopadowego członkostwa 

w Komunistycznej Partii Czecho-
słowacji. 

DENISA ROHANOWA
(ur. w 1975 roku 
w Pardubicach) 

Prezydentka stowarzyszenia zaj-
mującego się niesieniem pomocy 
ludziom, którzy popadli w spiralę 
długów lub którym grozi zajęcie 
majątku w wyniku postępowania 
egzekucyjnego. Współpracuje z 
Izbą Gospodarczą RC i organiza-
cjami non-profi t. Przeforsowała 
m.in. listę rzeczy należących do 
dłużnika, których komornikowi 
w żadnym wypadku nie wolno 
zająć. Chęć ubiegania się o fotel 
prezydenta zgłosiła w kwietniu 
ubiegłego roku. Jej kandydaturę 
wsparło 20 byłych posłów socjal-
demokracji i KSČM.

JOSEF STŘEDULA
(ur. w 1967 roku 
w Opawie)
Przewodniczący Czesko-Moraw-
skiej Konfederacji Związków Zawo-
dowych. „Chcę, aby ludzie mogli 
oddać głos na człowieka bez ko-
munistycznej przeszłości” – po-
wiedział, prezentując listę z pod-
pisami 11 senatorów. Ma poglądy 
lewicowe, jesienią br. przyciągnął 
uwagę opinii publicznej organizu-
jąc związkowe demonstracje. Ich 
uczestnicy domagali się m.in. wyż-
szych świadczeń socjalnych i więk-
szego wsparcia dla fi rm pogrążo-
nych w kryzysie, a także regulacji 
i kontroli cen artykułów pierwszej 

potrzeby, takich jak żywność, cie-
pło czy woda.

TOMÁŠ ZIMA
(ur. w 1966 roku 
w Pradze) 

Lekarz, były rektor Uniwersytetu 
Karola i szef konsylium medycz-
nego prezydenta. W latach 80. XX 
wieku był członkiem Komunistycz-
nej Partii Czechosłowacji. Zima za-
rzuca obecnemu rządowi, że słabo 
chroni obywateli przed skutkami 
infl acji i drożyzny. „Nie byłbym 
przeciwny podjęciu dyskusji o ob-
niżeniu VAT na podstawowe arty-
kuły spożywcze, energię i benzynę. 
Do państwowej kasy wpłynęłoby 
trochę mniej pieniędzy, ale ludzie 
mogliby godnie żyć” – powiedział. 
Przypomina, że wprawdzie produ-
kujemy energię elektryczną bardzo 
tanio, ale potem kupujemy ją za 
dziesięciokrotnie wyższe ceny. 

Wszyscy startujący w wyborach 
kandydaci złożyli w ustawowym 
terminie wymagane dokumenty za-
wierające m.in. podpisy wyborców, 
ewentualnie posłów czy senatorów. 
Warunkiem uzyskania ofi cjalnego 
statusu kandydata było przykładowo 
zebranie podpisów co najmniej 50 
tys. obywateli lub 20 posłów bądź 
10 senatorów i złożenie ich w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych do 8 
listopada br. Następca urzędującego 
prezydenta Miloša Zemana zostanie 
wybrany, podobnie jak w latach 
2013 i 2018, w głosowaniu bezpo-
średnim.

Radiowy jubileusz

Radio Katowice świętuje 
95 urodziny. To najwięk-
sza stacja regionalna w 
Polsce. Powstała 4 grud-

nia 1927 roku. Pierwszą audycją 
była transmisja górniczej mszy 
świętej. – Wracamy do korzeni i 
zaczynamy tak, jak 95 lat temu – 
mówi prezes radia, redaktor na-
czelny Piotr Ornowski.

4 grudnia o 9.00 zabrzmią nasze 
radiowe młotki, potem rozpocz-
niemy transmisję jubileuszowej 
mszy św. z katedry Chrystusa Króla 
w Katowicach. Oprawę muzyczną 
zapewni Zespół Śpiewaków Mia-
sta Katowice „Camerata Silesia”. A 
wieczorem wielka gala jubileuszo-
wa w siedzibie Narodowej Orkie-
stry Symfonicznej Polskiego Radia. 
Radio Katowice przez 95 lat swojej 
historii zawsze było jest i będzie 
częścią tego regionu. W swoim pro-

gramie łączy historię z nowocze-
snością. Posiada najnowocześniej-
szy w Polsce pion antenowy, studio 
nagrań ze sprzętem światowej kla-
sy. Nadaje program od czwartej 
rano do 2.00. – Dla naszych słucha-

czy rozszczepiamy także program 
na programy lokalne: w Bielsku-
-Białej, Częstochowie i aglomeracji 
śląskiej. Tak naprawdę tworzymy 
nie 24, a 27 godzin programu na 
żywo – podkreśla Ornowski.  (r)

• Kontynuujemy publikację zdjęć klas, które pojawiły się na Zjeździe Absolwen-
tów Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Dziś prezentujemy klasę 4b 
z 1997 roku. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

• Radio Katowice, słuchane chętnie także w naszym regionie, tworzy zgrany 
zespół. Fot. ARC

PTTS »BESKID ŚLĄSKI« PODSUMOWAŁO KOLEJNY ROK

To był dobry sezon! 
Członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski” w RC spotkali się 
w minioną sobotę w wędryńskiej „Czytelni”, by podsumować kolejny rok. Wydarzenie było okazją do otrzymania 
kalendarzyków na przyszły sezon, opłacenia składek członkowskich, ale nader wszystko do fajnego spędzenia 
czasu w doborowym towarzystwie. 

Łukasz Klimaniec

T
o był wyjątkowy 
rok dla „Beskidu 
Śląskiego” w RC. 
Z d o m i n o w a n y 
przez obchody 
jubileuszu stu-
lecia organiza-

cji nie przysłonił jednak tego, co 
„Beskidziocy” kochają i czym żyją 
– wspólnego spędzania czasu na 
górskich szlakach.

W tym roku zorganizowano 
dziewięć wycieczek autokarowych 
(siedem sobotnich oraz dwie wtor-
kowe, w tym czterodniową-jubi-
leuszową i tygodniową w Beskid 
Niski). W mijającym roku 19 razy 
wychodzili na piesze wyciecz-
ki sobotnie (ponadplanowo byli 
na Kościelcu, Żwirkowisku oraz 
na Stożku, gdzie uczestniczyli w 
jubileuszu tamtejszego schroni-
ska PTTK) oraz aż 25 razy na wy-
cieczki wtorkowe (ponadplanowo 
odbyła się wycieczka do Kopalni 
„Michał”). Dodając do tego 10 wy-
cieczek rekonesansowych i 14 spa-
cerów wyszło aż 80 różnych wycie-
czek w ciągu roku.

Imponuje także liczba uczest-
ników biorących w nich udział, co 
jest skrupulatnie odnotowywane 
przy każdym wyjściu. I tak, w so-
botnich wycieczkach wzięło udział 
819 osób, a we wtorkowych 668. Z 
liczbą 328 spacerowiczów oraz 110 
uczestników wycieczek rekonesan-
sowych łączna liczba uczestników 
wycieczek to 1925 osób!

Rekordzistką pod względem 
uczestnictwa w wycieczkach kolej-
ny raz okazała się Aniela Macuro-
wa, która aż 55-krotnie wyruszała 
na szlaki i spacerowe trasy. Kolejni 
w tym zestawieniu byli Tadeusz 
Farnik (45 wycieczek), Wanda War-
nik (43), Józef Gurbiel (36), Marian 

S o d z a w i c z n y 
(33), Wanda Mi-
chalko (33), Hali-
na Gurbiel (32) i 
Dáša Adámková 
(32).

T e g o r o c z n e 
wycieczki PTTS 
„Beskid Śląski” w 
RC prowadziło w 
sumie 25 kierow-
ników. Najwięcej 
razy przewodził 
Tadeusz Farnik 
(19), kierownika-
mi byli ponadto 
Stanisław Pawlik 
(6 razy), Edek 
Jursa, Nelka 
Macura i Halina 
Twardzik (wszy-
scy po 5), Wierka 
Piekarska i Ma-
rian Sodzawicz-
ny (4), Wanda 
Vampola, Zofi a 
Franek, Jola 
Biernat i Wanda 
Wigłasz (po 3), 
Láďa Michalík, 
Jan Walek, Wła-
dysław Broda, 
Jan Michalik, 
Barbara Kúdela i 
Dawid Szkandera 
(po 2) oraz Alfred 
Lotter, Otto Sikora, Irena Mierzwa, 
Józef Piec, S. Kubiena, A. Morcin-
kowa, Anna Zmełty i Michal Kale-
ta.

Jak podkreśliła Halina Twar-
dzik, prezes „BŚ”, w kończącym się 
roku 100-lecie Towarzystwa wielo-
krotnie zostało zaakcentowane na 
imprezach i spotkaniach turystów, 
kolarzy i sportowców. Wśród tych 
wydarzeń warto odnotować takie 
wydarzenia, jak wydanie publika-
cji jubileuszowej w 2021 r. (druga 
część), postawienie pomnika na 

działce PTTS na Jaworowym (li-
stopad 2021 r.), uroczysta gala w 
Teatrze Cieszyńskim w marcu 
2022 r., na której PTTS otrzymało 
cały szereg gratulacji, wyróżnień 
i odznaczeń, a imprezie towarzy-
szyła wystawa przygotowana przez 
Ośrodek Dokumentacyjny Kon-
gresu Polaków w RC, kwietniowe 
zebranie członkowskie, na którym 
podsumowano przebieg przyzna-
wania odznak 100 na 100, w Książ-
nicy Cieszyńskiej miała miejsce 
też dyskusja na temat działalności 

organizacji i jej znaczenia, majo-
wa inauguracja – przy obelisku na 
Jaworowym – zabawy turystycz-
nej dla dzieci i młodzieży „Przez 
kopce 2022”, wyjazd na wycieczkę 
jubileuszową na wschodnie krańce 
Polski, czerwcowe uroczyste ogni-
sko w Gródku, sierpniowy Rajd o 
Kyrpce Macieja z podkreśleniem 
100-lecia urodzin Macieja oraz 
100-lecia Towarzystwa, wrześnio-
wy Pierwszy Rajd Dziecięcy w By-
strzycy, listopadowa nominacja do 
nagrody „Tacy Jesteśmy”, wielki 

fi nał i podsumowanie zabawy tu-
rystycznej dla dzieci i młodzieży 
„Przez kopce 2022” oraz cykl wy-
cieczek tematycznych na stulecie 
(Beskidzkie tysięczniki, Beskidzkie 
wodospady, Wędrówki tematyczne 
po Cieszynie z przewodnikiem).

Gościem sobotniego wydarzenia 
w „Czytelni” był Michał Milerski 
z Nydku, który przybliżył „Beski-
dziokom” tematykę pasterską, 
prezentując podczas wystąpienia 
m.in. instrumenty używane na ha-
lach. 

• „Beskidziocy” odbyli w tym roku 80 wycieczek! Jedną 
z nich była wyprawa na Stożek z okazji jubileuszu tamtejsze-
go schroniska. Fot. DANUTA CHLUP
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PYTANIE DO...

Fot. BEATA SCHÖNWALD

GŁOS
MŁODYCH

GŁOSIK I LUDMIŁKA

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

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

To będzie 
wyjątkowy koncert

Na ten koncert czekali-
śmy trzy lata. W piątek 
9 grudnia wreszcie się 
odbędzie. Po dwóch 

edycjach niezrealizowanych ze 
względu na pandemię młodzież i 
nauczyciele Polskiego Gimnazjum 
im. J. Słowackiego w Czeskim Cie-
szynie zapraszają na Koncert Świą-
teczny do pobliskiego kościoła 
ewangelickiego Na Niwach. 

Imprezę tę doskonale pamięta-
ją setki, a może nawet tysiące ab-
solwentów szkoły i ich rodziców. 
Jednak dla większości obecnych 
uczniów gimnazjum jest ona czymś 
nowym. – Trudno było przedsta-
wić koncepcję koncertu, ponieważ 
większość młodszych kolegów na-
wet nie wiedziała o istnieniu tej im-
prezy. Nie było łatwo, ale w końcu 
znalazły się osoby, które chętnie 
wezmą w niej udział w roli wyko-
nawców. Na chwilę obecną pilnie 
przygotowujemy się do tego, żeby 
pokazać, że jest wśród nas wielu 
utalentowanych młodych ludzi, 
którzy potrafi ą przekazać piękno 
sztuki – przekonuje czwartoklasist-
ka Magdalena Wierzgoń.

To ona zorganizowała w tym 
roku grupę muzyczną, która wystą-
pi na koncercie. W jej skład wejdą 
soliści, chórek oraz kapela. – Co 
ciekawe, chodzi o zespół, który 
tegoroczni pierwszoklasiści zało-
żyli już w klasie dziewiątej szkoły 
podstawowej i który grał np. na 
naszym charytatywnym pokazie 
mody „Kwiat Morwy” – precyzuje 

Tatiana Kotula, nauczycielka od 
lat zaangażowana wspólnie z Ireną 
Klimas w organizację Koncertów 
Świątecznych. Jak dodaje, z inte-
resującym repertuarem – pięcioma 
utworami w pięciu językach – wy-
stąpi również chór szkolny „Colle-
gium Iuvenum”. Z kolei Kapela Go-
rolsko „Zorómbek” zaprezentuje 
kantyczki Adama Sikory. 

Swoje miejsce będzie miało na 
koncercie również słowo mówio-
ne. Zabrzmią montaże poetyckie 
polskie, czeskie i gwarowe. Ten 
w języku polskim przygotowuje z 
uczniami polonistka Anita Czer-
wińska-Gamon, gwarowy – Irena 
Klimas. Będzie też kilka innych nie-
spodzianek.

– Myślę, że zaprezentujemy cie-
kawy, różnorodny program. Jego 
ideą przewodnią będzie wyciszenie 
się przed nadchodzącymi, najpięk-
niejszymi świętami w roku. Wierzę, 
że ten koncert będzie naprawdę wy-
jątkowy – dodaje Magda Wierzgoń.

Okazje do jego wysłuchania będą 
dwie – o godz. 11.00 i 17.00. – Zapra-
szamy rodziców, dziadków, rodzeń-
stwo, absolwentów oraz wszystkich 
przyjaciół naszej szkoły. Na przed-
południowy występ zaprosiliśmy 
ponadto uczniów klas dziewiątych 
polskich szkół na Zaolziu – mówi 
Tatiana Kotula. 

Część dochodu z koncertu zo-
stanie przekazana stowarzyszeniu 
„Nigdy nie jesteś sam” na zorgani-
zowanie obozu letniego dla dzieci 
niepełnosprawnych. (sch) 

Tobiasza Siwka, 
ucznia klasy 3b i jednego z pilotów Dnia Otwartego w Polskim 
Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie, który odbył się 
tydzień temu w czwartek. 

Dlaczego warto pójść do gimnazjum? 
– Słyszałem od kilku kolegów, którzy robili pilotów nie tu w gimnazjum, 
ale w innych szkołach, że otrzymali gotowy scenariusz, którego musieli 
się trzymać, choć nie wszystkie zawarte w nich informacje były w stu pro-
centach zgodne z prawdą. Dlatego jestem wdzięczny za to, że mamy taką 
szkołę, z której mogę być dumny, i że to, co mówimy przychodzącym tu 
dzisiaj dziewiątoklasistom, nie jest opakowane w słodkie półkłamstwa, 
ale na co dzień przeżywaną rzeczywistością. W naszym gimnazjum mamy 
Radę Studencką, która organizuje wiele fajnych imprez, jak np. ostatnio 
Halloween czy „Dzień w piżamie”. Zachęcamy więc odwiedzających, żeby 
nie tylko wybrali Polskie Gimnazjum, ale włączyli się później w jego dzia-
łalność. Podczas oprowadzania po poszczególnych klasach przekonujemy, 
że nauka nie jest jedynym – choć decydującym – aspektem tej szkoły i że 
warto spojrzeć na inne rzeczy, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać 
się mniej istotne, ale w ostatecznym rozrachunku bardzo się liczą. (sch) 

U Misia na urodzinach
Nie tylko dzieci, mamy i ojcowie, ale także pluszowe misie mają swoje urodziny. W przedszkolu przy ul. 
Moskiewskiej w Czeskim Cieszynie obchodzono je w ub. tygodniu. 25 listopada to data, którą powinien 
zapamiętać każdy właściciel takiego niedźwiadka.

Beata Schönwald

W 
Polsce zaczęto 
po raz pierw-
szy obchodzić 
Dzień Pluszo-
wego Misia w 
2002 roku. Po-
nieważ jesteśmy 

przedszkolem z polskim językiem 
nauczania, my również co roku 
przypominamy sobie ten dzień 
– wyjaśnia nauczycielka Paulina 
Jarco. 

Historia pluszowego misia jest 
jednak znacznie starsza. Zwią-
zana jest z wydarzeniem, które 
miało miejsce w 1902 roku. Sto 
dwadzieścia lat temu prezydent 
USA Teodor Roosevelt był na po-
lowaniu z przyjaciółmi i znalazł 
tam postrzelonego niedźwiadka. 
Postanowił się nim zaopiekować. 
Wydarzenie to zostało opisane 
w gazecie i zilustrowane obraz-
kiem. Żona pewnego amerykań-
skiego sklepikarza postanowiła 
na tej podstawie uszyć maskotkę 
i zaczęła ją sprzedawać w sklepie 
swojego męża. Tak zrodził się plu-
szowy miś, zabawka, którą od po-
nad wieku kocha każde dziecko.  

Wynikające z polskiej tradycji 
20. urodziny Misia świętowano 
w przedszkolu przy ul. Moskiew-

skiej z wielką pompą. Jubila-
ta potraktowano tak jak każde 
dziecko, które obchodzi w przed-
szkolu swoje urodziny. Dzieci 
otoczyły go kręgiem, składały ży-
czenia, śpiewały „Sto lat”, a Miś 
dzielił się z nimi słodyczami. 

Przedszkolaki zapoznały się ze 
120-letnią historią pluszowego 
misia rodem z Ameryki, tańczyły 
tańce z misiami, a także ćwiczyły 
spostrzegawczość, odpowiadając 
na pytania w stylu: „Który miś co 
ma?”. – Dzieci mogły w tym dniu 

przynieść do przedszkola swoje 
pluszowe misie, choć pojawiło się 
co prawda również kilka innych 
„pluszaków” – mówi nauczycielka 
Barbara Czap. To była wyjątkowa 
okazja, bo w czasie pandemii dzie-
ci nie mogły przynosić własnych 

„przytulanek”. – Aby mogły się 
nimi nacieszyć, zorganizowały-
śmy dyskotekę, podczas której 
mogły z nimi dowolnie hasać – 
dodaje pani Paulina. 

Zwieńczeniem misiowej im-
prezy był pochód z lampionami, 
na który przedszkolaki udały się 
wspólnie z rodzicami. Razem z 
nimi wykonywały różne zadania.

Atmosfera obchodów 20. uro-
dzin Pluszowego Misia udzielała 
się wszystkim odwiedzającym 
przedszkole przy ul. Moskiew-
skiej w Czeskim Cieszynie rów-
nież w tym tygodniu. Między 
innymi dzięki temu, że szatnie 
wszystkich trzech oddziałów 
ozdabiały obrazki misiów, które 
dzieci same wykonały. 

Tradycyjny Adwent
Głosik wrócił z miasta rozpromieniony. 

– Ale fajna atmosfera na ulicach! Jest 
jarmark świąteczny, słychać kolędy, a wie-
czorem ma być pokaz sztucznych ogni i 
zabawa taneczna na rynku! 

Ludmiłce nie udzielił się jego entu-
zjazm. 

– Ludziom wszystko się pomyliło. Kie-
dy cię nie było, czytałam książkę o daw-
nych tradycjach związanych z różnymi 
okresami w roku. I dowiedziałam się, że 
dawniej ludzie w Adwencie  nie tańczyli, 
nie hulali, lecz traktowali ten okres jako 
przygotowanie do Bożego Narodzenia. 
Bo Adwent to nie święta, lecz czas ocze-
kiwania na ich nadejście. Kolęd też nie 
śpiewano, dopiero w Wigilię. Przecież się 
wszystkim znudzą, skoro słychać je wszę-
dzie już od listopada! Wiesz co, Głosiku? 
Proponuję, abyśmy tegoroczny Adwent 
przeżyli tradycyjnie. 

– To znaczy jak? – zapytał Głosik. 
– Będziemy… będziemy… – Ludmiłka 

gorączkowo zastanawiała się nad odpo-
wiedzią. – Będziemy sprzątali!

– Co roku robimy porządki na święta – 
zauważył Głosik, rozczarowany jej propo-
zycją.

– W tym roku zrobimy je dokładniej!

Ludmiłka wpadła w prawdziwy szał 
sprzątania. Głosik jej pomagał, choć 
próbował się wymigać od niektórych, 
jego zdaniem nudnych i niepotrzeb-
nych, zajęć. Rozumiał, że trzeba umyć 
okna, zmienić pościel, wyprać fi ranki, 
porządnie odkurzyć mieszkanie, ale 
kto to widział, żeby segregować nici 
w pudełku według kolorów, a lekar-
stwa w domowej apteczce układać 
alfabetycznie według pierwszych liter 
nazw...

Cichaczem wymknął się z pokoju, 
w którym panował bałagan mający 
się przerodzić w idealny porządek, i 
zniknął w kuchni.  Ludmiłka, nabu-
rmuszona, dalej sprzątała sama. Gdy 
skończyła, zawołała z pretensją: – Je-
stem padnięta! Mam już dość tej ha-
rówki. Co to za Adwent?! A ty mi na-
wet nie pomagasz!

Głosik nie przejął się jej zarzutem. 
Wszedł do pokoju z uśmiechem na 
twarzy. Przyniósł na dużej tacy dwa 
kubki z aromatycznie pachnącym 
napojem i równie obiecująco pachną-
ce ciasto. Zapalił świeczki na wieńcu 
adwentowym i powiedział: – Zapomnij 
o sprzątaniu, Ludmiłko. Zróbmy sobie 
przyjemny wieczór. Upiekłem piernik i 

przyrządziłem grzaniec –  bezalkoholowy, 
oczywiście! Posiedzimy, porozmawiamy, 
może obejrzymy jakiś fajny fi lm…

Po chwili oba skrzaty umościły się w fote-
lach, przyglądały się migoczącym płomie-
niom świec i delektowały deserem.  (dc)

Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY

Dlaczego 
dzieci lubią misie?
– Bo są miłe, przyjazne i można 
z nimi robić wszystko. Pobawić 
się, przytulić, przekazać emo-
cje. Dzieci je lubią, ponieważ 
są miłe w dotyku, co zresztą 
dotyczy nie tylko misiów, ale 
wszystkich pluszowych zaba-
wek.
 Paulina Jarco

● Dzieci przyniosły do przedszkola swoje ukochane misie. 
Fot. Przedszkole przy ul. Moskiewskiej w Cz. Cieszynie

Pokazali swoją 
kreatywność
Najpierw pokazali, na co ich stać, pisząc recenzje na konkurs. Po ogłoszeniu jego 
wyników mieli okazję jeszcze ją pogłębić. Wczoraj w auli Polskiego Gimnazjum im. 
J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie odbył się fi nał konkursu na najlepszą recenzję 
pt. „Tu się czyta” połączony z warsztatami kreatywnego pisania.

Beata Schönwald

N
a konkurs, 
który zorga-
nizowały po 
raz czwarty 
Stowarzysze-
nie Przyja-
ciół Polskiej 

Książki i Biblioteka Miejska w Cze-
skim Cieszynie, wysłało swoje pra-
ce 37 uczniów obu czeskocieszyń-
skich szkół średnich – Polskiego 
Gimnazjum i Akademii Handlowej. 
Do zrecenzowania mieli cztery 
książki do wyboru: „To nie jest, 
do diabła, love story” Julii Biel, 
„Złowieni” Przemysława Bryły, 
„Pan Lodowego Ogrodu” Jarosła-
wa Grzędowicza oraz „Bjorn. Oczy 
smoka” Pawła Wakuły. – Chociaż 
pierwsze trzy wyraźnie przewa-
żały, to wśród zwycięskich prac 
znalazły się recenzje wszystkich 
podanych tytułów – poinformowa-
ła pomysłodawczyni konkursu i bi-
bliotekarka Halina Klimsza.

Jury w składzie Szymon Bran-
dys, František Szymczysko i 
Halina Klimsza postanowiło ze 
względu na bardzo wysoki po-
ziom recenzji przyznać nie tylko 
trzy pierwsze nagrody, ale także 
wyróżnienia. – Kiedy zobaczyłem 
te prace, stwierdziłem, kurczę, ale 
oni dobrze piszą. To będzie zaba-
wa. W rzeczywistości był kłopot, 
co wybrać – potwierdził dzien-
nikarz „Głosu” i Radia Katowice 
Szymon Brandys. Przyznał, że dla 
niego jako prowadzącego warsz-
taty był to dobry znak, że „będzie 
z kim pracować i można będzie 
wymyślać przeróżne rzeczy”. Po 
ogłoszeniu wyników i rozdaniu 
nagród starał się przekonać mło-
dzież zgromadzoną w auli, że nie 
tylko, zgodnie z mottem konkursu, 
„czytanie wyzwala od głupoty”, ale 
pisanie też, i że każdy ma w sobie 
jakąś moc pisarską.

Trwające przez niespełna pół-
tora godziny zajęcia dziennikarz 
rozpoczął od zadania pytania o 
to, co przeszkadza nam w pisaniu 
i co może nam pomóc w pokona-
niu tego problemu. Odpowiedzi 
musieli znaleźć sami uczestni-
cy. Aby jeszcze bardziej pobudzić 
ich kreatywność, zaprosił ich do 
obejrzenia fragmentu serialu „W 
głębi lasu”. Na tej podstawie mło-
dzież miała zapisać jak najwięcej 

informacji i skojarzeń związanych 
z występującymi w nim dwoma 
postaciami. Kolejnym zadaniem 
było stworzenie akrostychu, czyli 
krótkiego utworu, którego pierw-
sze litery każdego wiersza tworzą w 
pionie konkretny wyraz. Miało być 
nim własne imię, zaś poszczególne 
wersety miały charakteryzować 
daną osobę. – Agresja, gimnazjum, 
niecierpliwość, introwertyk, empa-
tia, spanie, zapracowana, książki, 
aranżacja – tak np. scharaktery-
zowała siebie Agnieszka. Trzecia, 

ostatnia tzw. rozgrzewka, była na-
tomiast połączeniem obu poprzed-
nich ćwiczeń.

To wszystko miało zaś służyć 
temu, by na sam koniec tak prze-
kształcić fragment artykułu opu-
blikowanego w „Głosie”, by powstał 
tekst o zgoła odmiennej treści, naj-
lepiej absurdalny i śmieszny zara-
zem. Dozwoloną ingerencją było 
wstawianie kropek i przecinków 
w innych miejscach, dopisywanie 
oraz zmiana poszczególnych wyra-
zów.  

● Warsztaty kreatywnego pisania zmuszały do myślenia. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

● Laureaci konkursu „Tu się czyta” z nagrodami.

Laureaci »Tu się czyta«
1.Dorota Baszczynska, 2. Edyta Kupczak, 3. Piotr Rusz, wszyscy Polskie 
Gimnazjum. Wyróżnienia: Dorota Cienciała, Nina Katrušák, Zofi a Koňařík, Agata 
Molin, wszystkie Polskie Gimnazjum, Natasza Respondek i Liwia Woźniak, obie 
Akademia Handlowa.
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Jakub Skałka

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE. Poleca Jakub Skałka /31/

Z literackiego 
piekiełka

I
Marek Migalski w swojej prześmiewczej po-
wieści political-fiction „Paragraf 44” pisał, 
„że w wyborach nie walczy się z przeciwni-
kiem z innej partii, ale z kolegą na wspólnej 
liście, bo to on może nam zabrać nasz man-
dat”. Nieco podobnie, jak w świecie polityki, 
jest w światku literackim. Czyż nie jest tak, 
że każdy inny pisarz niż ten, z którym aku-
rat rozmawiacie, jest od niego gorszy? Bo, je-
śli nie jest gorszy, to wszak może odciągnąć 
uwagę od waszego interlokutora... Zapytacie 
– czy nie istnieje w świecie pisarzy niekłama-
ny podziw dla dokonań innych ludzi pióra? 
Nie będę się upierał przy stwierdzeniu, że w 
ogóle nie istnieje. Ale – po pierwsze, należy 
raczej do rzadkości. Po drugie zaś – najczę-
ściej dotyczy pisarzy już nieżyjących. Choć i 
tu nie ma taryfy ulgowej. Kiedy noblista Saul 
Bellow zauważył, że w pewnym biuletynie 
napisano, iż jest „największym pisarzem od 
czasów Tołstoja”, poczuł się... obrażony. Ktoś 
wyjaśnił – „On uważa się za większego od 
Tołstoja”. W każdym razie deklaracje takie 
jak ta, którą złożył w jednej z pieśni Juliusz 
Słowacki, w symbolicznym pożegnaniu z 
Adamem Mickiewiczem („Bądź zdrów! – A 
tak się żegnają nie wrogi, Lecz dwa na słoń-
cach swych przeciwnych – Bogi”), raczej 
na pewno należą do rzadkości. Dominuje 
perspektywa konkurencji. Pisał Krzysztof 
Mętrak: „Jerzy Andrzejewski, gdy go telefo-
nicznie zawiadomiłem o śmierci Gombrowi-
cza, powiedział: »Nie da się ukryć, że umarł 
jeden z moich największych konkurentów 
do Nobla«. Nie da się ukryć, że raczej się nie 
kochali, choć Jerzy bywał wobec narastającej 
fali zachwytu dla autora „Ferdydurke” bar-
dzo kurtuazyjny”. 

II
Raczej na pewno... Nie umiem też powie-
dzieć, czy powikłane pisarskie relacje, jakie 
łączyły Marka Hłaskę z Witoldem Gombro-
wiczem były typowe, niemniej na pewno 
warte są odnotowania. Oto Hłasko w swej 
autobiograficznej (prawdziwym zmyśle-
niu”) książce „Piękni dwudziestoletni” (wy-
danej w paryskiej „Kulturze”) tak wspomina 
wczesne lata pięćdziesiąte: „Wreszcie dano 
mi Gombrowicza do czytania i wtedy już 
oszalałem zupełnie. Nieprawdą jest to, co 
sam Gombrowicz pisze o sobie, w którymś 
ze swoich »Dzienników«, że oceniono jego 
pisarstwo zbyt późno – zdaje się, że to miało 
jakiś związek z artykułem Sandauera. Nie 
wiem, co powiedział, czy też napisał San-
dauer; wiem natomiast, że Gombrowicz był 
uwielbiany przez młodych i starych. Ja sam 
pożyczyłem »Ferdydurke«, ale musiałem 
zastawić za to swój zegarek, gdyż właściciel 
nie miał do mnie zaufania; i słusznie. Eg-
zemplarz »Ferdydurke«, który ja czytałem 
w roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym 
trzecim, przeszedł już przez setki rąk; kart-
ki były posklejane, pobrudzone. To samo z 
»Pamiętnikiem z okresu dojrzewania«. Tych 
książek nie można było kupić; pożyczało 
się je na dni; czasem na pół dnia”... Piękne 
świadectwo, prawda? Aż zbyt piękne, aby 
było prawdziwe, chciałoby się powiedzieć. I 
rzeczywiście Henryk Rozpędowski w wyda-
nej w latach dziewięćdziesiątych książce o 
Hłasce pisze: „(...) napisał, że zachwycił się 
»Ferdydurke«, by przypodobać się środowi-
sku paryskiej »Kultury«, lansującej Gombro-
wicza. (...) Prywatnie z Gombrowicza kpił, 
twierdził, że jego twórczość to infantylizm 

i degrengolada”. To podejrzenie tylko? Ależ 
nie! W jednym z listów Hłasko pisał tak:  
„(m)ój kontakt z Jeleńskim z początku był 
bardzo ożywiony, dopomogłem mu w przy-
gotowaniu polskiego numeru »Preuves«, 
spotykaliśmy się w Paryżu, ale potem w 
miarę jak okazywało się, że nie jestem czci-
cielem Gombrowicza (…) nasze stosunki 
stawały się coraz luźniejsze i w końcu prze-
staliśmy się widywać”. 

III
Krytyczne, ba, bardzo krytyczne opinie pi-
sarzy o pisarzach to także nasza współcze-
sność. Wreszcie nie tak dawno pisał Stani-
sław Lem o jednym z dzieł Olgi Tokarczuk: 
„Czytałem niedawno książkę Tokarczuk 
o »Lalce« i  jest to nie tylko mowa-trawa, ale 
też dowód na to, że autorka studiowała psy-
chologię w ubiegłych wiekach”. A kilka zdań 
dalej dodawał: „Tokarczuk do tego stopnia 
obraziła mój rozum, że chciałem napisać 
polemikę, ale uznałem, że gra jest niewarta 
świeczki, bo musiałbym jej książkę doczytać 
do końca”. No cóż, należy Lem do długiej 
listy pisarzy, którzy na literackiego Nobla z 
całą pewnością zasługiwali. Ale nagrody tej 
nigdy nie otrzymał. A Tokarczuk – tak, jak 
najbardziej, otrzymała. 

IV
Ktoś, kto sądzi, że sytuacje takie to specyfika 
polskiego literackiego piekiełka, bardzo się 
myli. Ot, korespondencyjny spór pomiędzy 
noblistą Saulem Bellowem, a (prawie że no-
blistą) Vladimirem Nabokovem. W biografii 
Saula Bellowa, autorstwa Jamesa Atlasa, 
czytamy: „Bellow wypowiadał się z defen-
sywnym lekceważeniem o powieści Nabo-
kova: »Jeśli nawet przyjmiemy, że spółko-
wanie mężczyzn w średnim wieku z małymi 
dziewczynkami nie jest czymś potwornym, 
to czy od razu musimy robić z tego filozofię? 
Potrafiłbym napisać lepszą książkę z punktu 
widzenia Lolity«. Wrogość Bellowa do Na-
bokova była gwałtownie odwzajemniona. 
»Saul Bellow, żałosna miernota, nigdy nie 
powinien był pojawić się na obwolucie książ-
ki o mnie« – zaprotestował Nabokov u swe-
go wydawcy w związku z notką reklamową, 
jaką Bellow napisał do książki Carla Proffera 
»Keys to Lolita«. – Czy nie jest za późno, żeby 
usunąć ten kłąb spalin?”. 

V
Świat czytelniczy najwyraźniej niewiele 
sobie robi ze wzajemnej niechęci pisarzy. 
Oczywiście, nie mogę wykluczyć, że zna-
leźli się czytelnicy, którzy wielbili Bello-
wa, niezbyt ceniąc Nabokova i odwrotnie 
– czytelnicy „Lolity” ostentacyjnie pomi-
jali w swych czytelniczych eksploracjach 
„Herzoga”. Ale z pewnością byli i tacy (sam 
do nich należę), którzy cenili i cenią dzieła 
obu pisarzy. W 1966 roku w ankiecie prze-
prowadzonej wśród czytelników „Chicago 
Sun-Times Book Week” Saul Bellow uznany 
został „najwybitniejszym autorem literatu-
ry pięknej w latach 1945-1965”. Na drugim 
miejscu znalazł się Nabokov, kolejne zajęli 
Faulkner, Malamud, Salliger, Ellison, Ma-
iler i Hemingway. Zaś wśród najlepszych 
książek tego dwudziestolecia „Herzog” 
Bellowa zajął czwarte miejsce po „Niewi-
dzialnym człowieku”, „Lolicie” i „Buszują-
cym w zbożu”. 

Tak właśnie toczy się literacki światek – z 
literackim piekiełkiem w tle.  

Z Sopotu do Cieszyna

Są wśród nas wielbiciele ciepłych 
mórz i miłośnicy dzikich plaż, są 
też osoby po uszy zakochane w gó-
rach. Wszystkich ich łączy zna-

mienna cecha – szanse, że wybiorą się na 
wakacje do Sopotu, są znikome. Pierwsi 
obiorą zapewne kurs na Południe, drudzy 
również, o ile nie wystarczą im nieco mniej 
zurbanizowane odcinki polskiego wybrze-
ża. Trzeci najchętniej uciekną daleko od 
morza, by raczej deptać świerkowe igliwie 
w lasach Trójwsi, niż stukać obcasami po 
brukowanych ulicach Trójmiasta. W kon-
sekwencji nazwa tej mieściny niewiele nam 
mówi; kojarzy się prawie wyłącznie z festi-
walami piosenki i z molo, w istocie wcale 
pokaźnym, bo najdłuższym na bałtyckimi 
wybrzeżu. Mało kto wie, że kręcono przy 
nim „Titanica”! Uspokoję jednak zdziwio-
nych tą rewelacją – mowa o niemieckiej 
produkcji z lat 40., z którą di Caprio nie 
miał nic wspólnego. Sopot to tymczasem 
nieduże miasteczko wielkości Cieszyna, 
całkiem urokliwe – przynajmniej poza se-
zonem, w którym mimo wszystko znajduje 
turystycznych amatorów.

•••
Z czym jeszcze ów nadmorski kurort 
powinien nam się kojarzyć? Oczywi-
ście z  Józefem Golcem. O człowieku tak 
wszechstronnym trudno napisać zwięzłą 
notatkę. Urodził się w Cieszynie w 1935 r., tu 
też ukończył Szkołę Ćwiczeń oraz Liceum 
Pedagogiczne. W  związku z powołaniem 
do Marynarki, ożenkiem z sopocianką, a w 
końcu rozpoczęciem pracy pedagogicznej 
już jako 20-latek osiadł na Pomorzu na sta-
łe, cieszyńskie korzenie trzymały go jednak 
bardzo mocno. Niezależnie od odległości 
i obowiązków, regularnie przyjeżdżał na 
Śląsk Cieszyński, a gdy nie mógł, karmił się 
wysyłaną pocztą świeżą cieszyńską prasą i 
publikacjami poświęconymi śląskiej ojczyź-
nie.

Józef Golec był człowiekiem niezliczo-
nych pasji i równie dużego zapału do prze-
kuwania ich w czyn; prawdziwym „tytanem 
pracy”, jak nazywa go siostra, Stefania Boj-
da. Nie dziwi więc, że pośród licznych publi-
kacji, które wyszły spod jego ręki, poświęco-
nych Sopotowi czy ruchowi esperantystów, 
do którego należał, prawie połowa poświę-
cona jest umiłowanej ziemi cieszyńskiej. 

Szlakiem słanych z Cieszyna materiałów ru-
szały, już w przeciwnym kierunku, przygo-
towywane do druku teksty. Tak powstawał 
m.in. „Cieszyński słownik gwarowy” czy 
wielotomowy „Słownik biograficzny ziemi 
cieszyńskiej”.

•••
Prócz badań gwary i historii Józef Golec nie 
ustawał w pracy wychowawcy i nauczyciela. 
W ciągu 50 lat spod swoich skrzydeł wypu-
ścił ponad 300 medalistów  oraz laureatów 
międzynarodowych konkursów sztuki dzie-
cięcej. Warsztaty plastyczne prowadził tak-
że na Śląsku Cieszyńskim, przez lata stojąc 
na czele zespołu plastycznego Cieszyńskie 
Plastusie, organizując wystawy czy animu-
jąc lokalne środowisko twórców. Wystarczy 
wspomnieć o cisownickich koronczarkach, 
które wykonały dziesiątki tematycznych 
prac według jego projektu i blisko tysiącu 
zaprojektowanych przezeń ekslibrisów, bę-
dących inspiracją dla powstania kolejnych. 
Koronkowe dzieła powstałe z inicjatywy 
Golca rozsiane są, podobnie zresztą jak ich 
bardziej rozpoznawalne koniakowskie ku-
zynostwo, po całym regionie i kraju. Znaj-
dują się w zbiorach osób prywatnych, z 
myślą o których powstały, zdobią ściany in-
stytucji kultury, a nawet urzędów. Wiedzą o 
tym choćby petenci powiatowego Wydziału 
Komunikacji, których oczom po przekro-
czeniu progu ukazuje się imponujący zbiór 
prac przedstawiających herby cieszyńskich 
gmin.

•••
Można by jeszcze wiele napisać: o miłości 
do szachów, prowadzeniu obozów harcer-
skich, jego pracy samorządowej czy tysiącu 
planów, których realizację wstrzymało odej-
ście przed pięciu laty. Symbolicznym świa-
dectwem życia w zawieszeniu między gó-
rami a wybrzeżem jest fakt, że Golec, będąc 
Honorowym Obywatelem Miasta Cieszyna, 
poświęconą sobie ulicę ma właśnie w Sopo-
cie. Zaś największym dowodem jego wkładu 
w  naukowy dorobek regionu są nie otrzy-
mane nagrody, których niemało, a to, jak 
wielu wciąż sięga po jego książki, napisane 
– w myśl przesłania zawartego we wprowa-
dzeniu do „Bibliografii”, podsumowującej 
całokształt twórczości autora – „dla tych, 
którzy przyjdą po nas”. 

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty /242/

● Józef Golec ma swoją ulicę w Sopocie. Znajduje się niecały kilometr od Bałtyku. Fot. JAKUB SKAŁKA

Śląsk Cieszyński sto lat temu. 
A problemy jakby te same
Sto lat to kawał czasu? Przeglądając numery „Gwiazdki Cieszyńskiej” z grudnia 1922 roku można jednak dojść 
do wniosku, że niekoniecznie, bo w niektórych sferach życia tak naprawdę niewiele się zmieniło. Może poza 
świątecznymi oczekiwaniami dzieci, które w prezencie pod choinkę chcą dziś dostać nowego smartfona, tablet czy 
najnowszą grę komputerową, a przed wiekiem cieszyły się z jabłka, mąki czy cukru…

Łukasz Klimaniec

O
d drożyzny nie uciek-
niemy – nie dość, 
że wszędzie wokół 
rosną ceny prądu, 
gazu, paliw i artyku-
łów spożywczych, to 
sięgając po wydanie 

„Gwiazdki Cieszyńskiej” sprzed stu 
lat, a więc z 1 grudnia 1922 roku, do-
wiadujemy się na początek o tym, 
że… ta gazeta będzie droższa! O pod-
wyższeniu ceny „Gwiazdka” infor-
muje na pierwszej stronie. Wzrost 
jest niebagatelny – z 30 na 60 ma-
rek. – Podwyżka niniejsza spowodo-
wana została ciągle wzrastającą dro-
żyzną, która w ostatnich miesiącach 
kilkakrotnie podniosła ceny papieru 
i wszelkich wyrobów drukarskich – 
tłumaczył wydawca.

Nie był to jedyny przejaw dro-
żyny – sto lat temu z dniem 15 
grudnia nastąpiła podwyżka opłat 
pocztowych, telefonicznych i tele-
graficznych w całej Polsce za wyjąt-
kiem polskiej części Górnego Ślą-
ska. Opłaty telefoniczne wzrosły 
nawet o 100 procent!

Św. Mikołaj przyniesie 
jabłko i mąkę 
Na szczęście można było skorzy-
stać z okazji i czasem kupić coś ta-
niej. Zwłaszcza, jeśli myślami było 
się przy zbliżających się świętach. 
Taką szansę oferował Dom Towa-
rowy Andrzeja Wałacha, jaki mie-
ścił się przy moście w Cieszynie. 

– Czy pokryliście już swoje po-
trzeby świąteczne? – pytanie z 
ogłoszenia zachęcało do odwiedze-
nia tego punktu, który sprzedawał 
„wszystkie przez cały sezon pozo-
stałe resztki sukna po zadziwiająco 
niskich cenach”. – Nie zaniedbajcie 
sposobności – radziła reklama. 

Kalendarze, kartki świąteczne 
i artystyczne, albumy i wszelkie 
przybory szkolne i kancelaryjne 
po niskich cenach oferował z kolei 
E. Adamus, ze składu papieru w 
Cieszynie przy ul. Głębokiej 54, a 
wspomniana firma Andrzej Wałach 
tuż przed świętami oznajmiła, że 
przy zakupach na gwiazdkę udzie-
li upustu klientom zaopatrującym 
się w dniach od 17 do 24 grudnia.

Początek grudnia to czas, w któ-
rym dzieci – jak i dziś – wyczeki-
wały św. Mikołaja, jaki przy okazji 
6 grudnia obdarowywał najmłod-
szych (ale nie tylko ich) prezen-
tami. O podarunku marzy każde 
dziecko, ale przeglądając „Gwiazd-
kę Cieszyńską” łatwo zauważyć, jak 
zmieniły się te oczekiwania. Sto lat 
temu stowarzyszenie młodzieży 
katolickiej i Związek Niewiast ka-
tolickich w piątek 8 grudnia w sali 
„Dziedzictwa” na Starym Targu or-
ganizowały „wieczorek mikołajski 
z nader wesołym programem”. 

– Po wyczerpaniu programu zo-
staną grzeczne dzieci obdarowane 

przez św. Mikołaja – informowali 
organizatorzy wydarzenia, jedno-
cześnie prosząc publiczność, by 
„łaskawe dary w naturze przezna-
czone dla dziatwy na podarunki 
(jabłka, mąkę, cukier itd.) zechcia-
ła złożyć w Generalnym Sekretaria-
cie do wtorku 5 grudnia”. 

W tej kwestii różnica stu lat jest 
mocno dostrzegalna – dziś dzieci w 
prezencie pod choinkę chcą dostać 
raczej nowego smartfona, tablet 
albo najnowszą grę komputerową, 
niż owoce czy produkty spożywcze. 

Ksiądz z Frydka  
utrzymał żywioł polski
W grudniowych wydaniach 
„Gwiazdki Cieszyńskiej” sporo 
miejsca zajmują sprawy wielkiej 
polityki – wybór Gabriela Naruto-
wicza na prezydenta Rzeczypospo-
litej, jego zabójstwo w Warszawie, 
czy przyłączenie Górnego Śląska 
do Polski. Nie brakuje też jednak 
informacji z różnych stron Śląska 
Cieszyńskiego po obu stronach 

Olzy. I tak gazeta donosiła m.in. o 
bandyckim napadzie w Karwinie-
-Solcy na dom Ferdynanda Palar-
czyka. Pod jego nieobecność póź-
nym wieczorem żona otworzyła 
drzwi mężczyźnie, który rzekomo 
miał mieć dla niej list od męża. W 
efekcie wtargnęło dwóch „zama-
skowanych rzezimieszków, którzy 
wywijając browningami zażądali 
5000 K”. Kobieta wydała im 400 
koron, które miała, a niezadowole-
ni rabusie splądrowali mieszkanie 
znajdując tylko złoty zegarek z łań-
cuszkiem. Ukradli go i zniknęli bez 
śladu.

Ciekawym cyklem, jaki przewijał 
się przez kolejne grudniowe nume-
ry „Gwiazdki Cieszyńskiej”, była 
historia Suchej Górnej. Autorzy 
tego opracowania przybliżyli naj-
starsze wzmianki na temat tej miej-
scowości, relacjonując szczegóło-
wo ważne dla polskiej społeczności 
wydarzenia w XIX wieku i prze-
łomu stulecia. Można przeczytać 
m.in., że w 1865 r. probostwo w Su-

chej Średniej ob-
jął ks. Dominik 
Oreł, urodzony 
we Frydku, ale 
– „mimo to znał 
gruntownie ję-
zyk i piśmiennic-
two polskie i był 
szczerze oddany 
naszej narodo-
wej sprawie”. 
Jako proboszcz 
w Suchej Śred-
niej odprawiał 
nabożeństwa w 
kaplicy, która zo-
stała postawiona 
w Suchej Górnej.

– Jego to głów-
ną zasługą jest, 
że utrzymał się 
w naszej gminie 
żywioł polski, 
bo wygłaszał ka-
zania po polsku. 
Wiedział on, że 
w tym języku 
ludność najlepiej 
kazania rozu-
miała – wskazują 
autorzy cyklu.

Z grudnio-
wej „Gwiazdki” 
można było do-
wiedzieć się też, 
że „miasteczko 
Orłowa zostało 
podniesione do 
rzędu miast. Or-
łowa liczy 10 tys. 
mieszkańców. W 
toku jest akcja 
połączenia Or-
łowy, Dąbrowy, 
Łazów i Poręby 
w jedno miasto, 
któreby liczyło 
27 tys. mieszkań-

ców. Powstałoby w 
ten sposób w zagłębiu nowe cen-
trum gospodarcze”.

Ważnym wydarzeniem odnoto-
wanym w grudniu było uroczyste 
poświęcenie dzwonów w Karwi-
nie w kaplicy w kolonii VI, a także 
odegrane 3 i 8 grudnia w Cierlicku 
przedstawienie „Św. Barbara, pa-
tronka górników”, jakie powstało 
z inicjatywy miejscowego probosz-
cza ks. Oskara Zawiszy. 

– Najlepszym dowodem zachwy-
tu, z jakim spotkała się sztuka jest 
ta okoliczność, że mimo słoty i 
zawieruchy śnieżnej sala zawsze 
szczelnie była wypełniona słu-
chaczami z całego prawie zagłębia 
węglowego. Przybyli bowiem liczni 
goście z Błędowic Żywocic, Suchej, 
Szonowa i Szumbarku, a nawet z 
odległych Łazów – pisała „Gwiazd-
ka Cieszyńska”.

Gazeta donosiła też o wykole-
jeniu się pociągu towarowego w 
Łomnej Dolnej, napadzie na dom 
kolejarza Goryla w Milikowie oraz 
kwestii przynależności diecezjal-

nej polskiej części Śląska Cieszyń-
skiego, która miała znaleźć się w 
diecezji katowickiej.

Ludzie zapomnieli 
o cudzie Betlejem
Tuż przed świętami wydawnictwo 
„Gwiazdki Cieszyńskiej” złożyło 
czytelnikom, współpracownikom, 
korespondentom i przyjaciołom 
życzenia, świąteczno-noworoczne 
życzenia, a sekcja narciarska To-
warzystwa Turystycznego „Beskid 
Śląski” w Cieszynie zawiadamia-
ła, że w czasie świąt Bożego Naro-
dzenia urządza kurs narciarski dla 
„początkujących i postępowych”. 
Prowadzony przez inspektora 
Cienciałę miał się odbyć na Stożku 
w dniach 26, 27 i 28 grudnia. Zapisy 
prowadzono do 23 grudnia, by „za-
pewnić wszystkim dobre pomiesz-
czenie, noclegi i dobrą kuchnię w 
schronisku”.

Ale szczególne wrażenie robi 
tekst, jaki ukazał się na pierwszej 
stronie „Gwiazdki Cieszyńskiej” 
w piątek 22 grudnia 1922 roku. Pa-
trząc na otaczającą nas dziś rzeczy-
wistość, wydarzenia XXI wieku i 
zmiany społeczno-kulturalne, nie 
sposób odnieść przekonania, że 
napisane sto lat temu słowa są na-
dal aktualny. Dlatego warto przyto-
czyć większy fragment tego artyku-
łu (pisownia oryginalna).

„Nad cichą stajenką betleem-
ską piękna zajaśniała gwiazda. 
Wewnętrzny prosty żłóbek, a w 
nim dziecina, w otoczeniu Panny 
Najświętszej, św. Józefa i ubogich 
pasterzy. Wszystkich oblicza pro-
mienieją nadzwyczajną radością. 
Nic dziwnego. Wszak to Syn Boży 
zstąpił z nieba na ziemię, by od-
kupić nieszczęśliwą ludzkość, by 
ją wyprowadzić z mroków ciem-
ności do nigdy nie gasnącego 
światła prawdy. Przyszedł, by po-
kój głosić na ziemi i by go utwier-
dzić wśród ludów świata. Zjawił 
się, by zatrzeć różnice między 
warstwami społecznemi, by za-
pewnić sprawiedliwości tryumf i 
panowanie.

Wieki minęły od tej chwili. Część 
ludzkości zapomniała o cudzie 
betelemskim, pozbyła się ciepłą 
nauka Chrystusowej i stara się 
wprowadzić na nowo w życie daw-
ne zasady pogańskie. Miłości Chry-
stusowej przeciwstawia nienawiść 
jednych do drugich, poświęceniu 
się – egoizm pewnych warstw czy 
jednostek, pokojowi wojnę o to 
nawet bratobójczą, wogóle chce 
zniszczyć wielkie dzieło miłości 
Bożej. (…) Pokrzepieni modlitwą, 
zabierzmy się do dalszej uczciwej 
i bezinteresownej pracy nad odro-
dzeniem ludzkości. Złączmy nasze 
wysiłki z wysiłkiem wszystkich lu-
dzi dobrej woli, a wkrótce zapanuje 
na ziemi pokój, który chwilowo się 
zachwiał, pokój w duchu Chrystu-
sowym”. 

● Pierwszy numer „Gwiazdki Cieszyńskiej” w grudniu 1922 roku. Fot. ARC
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OFERTA

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

Fot. ARC

S P O R T Karate po polsku
Sobota 3 grudnia, godz. 20.45 

PIĄTEK 2 GRUDNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Zakochaj się w 
Polsce. Kozienicki Park Krajobrazo-
wy 7.00 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.35 Panorama kraj 10.45 Pytanie 
na śniadanie 11.10 Alfabet Andrzeja 
Dobosza. Pisarze - Aleksander Ka-
miński, Ireneusz Iredyński 11.30 Ja 
to mam szczęście! (s.) 12.00 Wiado-
mości 12.15 M jak miłość (s.) 14.00 
Szansa na sukces. Opole 2023. Uni-
verse 15.00 Wiadomości 15.20 Bajki 
naszych rodziców. Bolek i Lolek w 
Europie 15.40 Bajki naszych rodzi-
ców. Proszę słonia 16.00 Ja to mam 
szczęście! (s.) 16.30 Na sygnale (s.) 
17.00 Teleexpress 17.20 Zakochaj się 
w Polsce. Śladami Marii Konopnickiej 
17.55 Polonia Express 18.10 Olá Polô-
nia 18.30 Informacje kulturalne 18.45 
Czym żyje świat 19.05 Gra słów. Krzy-
żówka (teleturniej) 19.30 Wiadomo-
ści 19.50 Na dobre i na złe (s.) 20.40 
Program rozrywkowy 21.35 Apetyt 
na miłość (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 
Nad Niemnem (s.). 

SOBOTA 3 GRUDNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Wojownicy 
czasu. Walec wielkiej wojny, czyli Li-
manowa 1914 7.05 Giganci historii. Oj-
cowie niepodległości - Roman Dmow-
ski 7.55 Pytanie na śniadanie 12.10 
Dziewczyna i chłopak. Dochodzenie 
(s.) 13.05 Korona Gór Polski. Szcze-
liniec 13.35 Magiczne Podhale z Se-
bastianem Karpielem-Bułecką 14.05 
Na dobre i na złe (s.) 15.00 Kabaret. 
Super Show Dwójki 2 (pr. rozr.) 16.00 
Kulturalni PL 17.00 Teleexpress 17.20 
M jak miłość (s.) 18.10 Szansa na 
sukces. Opole 2023. Piotr Cugowski 
19.10 Informacje kulturalne 19.30 
Wiadomości 19.50 Stulecie Winnych 
4 (s.) 20.45 Karate po polsku 22.20 
Program rozrywkowy 23.30 Polacy 
to wiedzą! (teleturniej). 

NIEDZIELA 4 GRUDNIA 

6.00 Hity wszech czasów (mag.) 6.50 
Wojna domowa. Dwójka z azymutu 
(s.) 7.55 Pytanie na śniadanie 11.55 
Między ziemią a niebem 12.00 Anioł 
Pański 12.15 Między ziemią a niebem 
12.50 Słowo na niedzielę. Spalona au-
reola 13.00 Transmisja mszy świętej 
z parafi i Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Pawłowicach Śląskich 14.15 
Wojna domowa. Polski joga 15.40 
Kabaretowe Naj. Mikołajki 16.00 Woj-
ciech Cejrowski - boso przez świat. 
16.30 Polacy to wiedzą! (teleturniej) 
17.00 Teleexpress 17.20 M jak miłość 
(s.) 18.10 Powroty (mag.) 18.35 Co 
dalej? O tym mówi świat 19.10 Infor-
macje kulturalne 19.30 Wiadomości 
19.50 Ojciec Mateusz 28 (s.) 20.45 
Różyczka 22.45 Program rozrywko-
wy 23.25 Słownik polsko@polski. 

PONIEDZIAŁEK 5 GRUDNIA 

6.00 Polacy to wiedzą! (teleturniej) 
6.30 Tamara z Olsztyna 6.50 Rok 
1982. Kalendarium 7.00 Okrasa łamie 
przepisy. Trzy razy ziemniaki 7.30 Py-
tanie na śniadanie - 10.35 Panorama 
kraj 10.45 Pytanie na śniadanie 11.05 
Zoom Polonii 11.10 Polonia Express 

11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wia-
domości 12.15 Stulecie Winnych 4 (s.) 
13.05 Ojciec Mateusz 28 (s.) 14.00 
Wirtuozi V4+. Międzynarodowy ta-
lent show 2022 16.00 Leśniczówka 
(s.) 16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 Słownik polsko@
polski 17.55 Kamperem po południu 
(mag.) 18.15 Polacy światu 18.30 In-
formacje kulturalne 18.45 Czym żyje 
świat 19.05 Gra słów. Krzyżówka (te-
leturniej) 19.30 Wiadomości 19.50 
Ludzie i bogowie (s.) 21.30 Apetyt na 
miłość (s.) 21.55 Zoom Polonii 22.05 
Polonia 24 22.35 Tele Echo. Pan Rzec-
ki wspomina. Wydanie specjalne 
23.45 Leśniczówka (s.). 

WTOREK 6 GRUDNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 
7.00 Co dalej? 7.30 Pytanie na śnia-
danie 10.35 Panorama kraj 10.45 
Pytanie na śniadanie 11.05 Zoom 
Polonii 11.10 Kamperem po południu 
11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wia-
domości 12.15 Ludzie i bogowie (s.) 
14.05 Giganci historii. Jan Zamoyski 
- kanclerz, hetman, mecenas 15.00 
Wiadomości 15.15 Przystanek Histo-
ria. Osądzeni i nieosądzeni zbrodnia-
rze niemieccy 15.35 Przyjaciele Misia 
i Margolci. Pułapka na tygrysa 15.50 
Ale talent. Stemple z plasteliny 16.00 
Leśniczówka (teleturniej) 16.30 Bar-
wy szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Studio Wschód 17.55 Nad Nie-
mnem (mag.) 18.10 Studio Lwów 
18.30 Informacje kulturalne 18.45 
Czym żyje świat 19.05 Gra słów. Krzy-
żówka (teleturniej) 19.30 Wiadomo-
ści 19.50 Ojciec Mateusz 13 (s.) 21.30 
Apetyt na miłość (s.) 21.55 Zoom Po-
lonii 22.05 Polonia 24 22.35 Spotka-
nie z Krystianem Zimermanem 23.30 
Leśniczówka (s.). 

ŚRODA 7 GRUDNIA 
6.00 Polonia 24 6.30 Poland in Un-
discovered. Wejherowo 6.45 Powro-
ty (mag.) 7.00 Qulszoł - kulinarne 
potyczki 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.35 Panorama kraj 10.45 Pyta-
nie na śniadanie 11.05 Zoom Polo-
nii 11.10 Studio Lwów 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 Ojciec Mateusz 13 (s.) 14.00 
Sterk znaczy silny 15.00 Wiadomo-
ści 15.20 Animowanki. Rodzina Tre-
fl ików 15.40 Nela Mała Reporterka. 
Kto sypia na krze lodowej? 16.00 Le-
śniczówka (s.) 16.30 Barwy szczęścia 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Polki w 
Gruzji 17.55 Kierunek Zachód 18.10 
Magazyn z Wysp 18.30 Informacje 
kulturalne 18.45 Czym żyje świat 
19.05 Gra słów. Krzyżówka (teletur-
niej) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Pensjonat nad rozlewi-
skiem (s.) 21.55 Zoom Polonii 22.05 
Polonia 24 22.35 Ewa Demarczyk 
23.30 Leśniczówka (s.). 

CZWARTEK 8 GRUDNIA 

6.00 Nowy dzień 8.40 Malanowski 
i partnerzy. Pogrzebana miłość 9.40 
Sekrety rodziny (s.) 10.40 Dlaczego 
ja? 11.40 Gliniarze. Taki dobry le-
karz (s.) 12.50 Wydarzenia 13.20 In-
terwencja 13.40 Trudne sprawy (s.) 
14.40 Dlaczego ja? Bolesna tajemni-
ca 15.50 Wydarzenia 16.15 Interwen-
cja (mag.) 16.30 Na ratunek 112. Te-
ściowa, synowa i syn 17.00 Gliniarze. 
Staruszek (s.) 18.00 Pierwsza miłość 
(s.) 18.50 Wydarzenia, sport, pogoda 
20.05 Jak poślubić milionera? 22.30 
Wszystko o Stevenie (fi lm USA).  

Antena Radiowa

26 listopada Polskie 
Towarzystwo Ra-
diowe zaprezento-
wało pierwsze dwa 

numery nowego kwartalnika  „An-
tena  Radiowa”. Redakcja „Radia 
Lwów” w cotygodniowej audycji w 
języku polskim od 30 lat na falach 
FM bawi, uczy i wzrusza słuchaczy 
we Lwowie i na ziemi lwowskiej. Z 
rozwojem technologii za pośred-
nictwem Internetu polski głos ze 
Lwowa zaczął docierać na prawie 
wszystkie zamieszkałe kontynenty 
naszego globu.

„Kurier Galicyjski”/UKRAINA
● Każdy z uczestników wydarzenia otrzymał egzemplarze czasopisma. 
Fot. ALEKSANDER KUŚNIERZ

Polacy w broniącym się 
Mikołajowie

W
ielokrotne pró-
by rosyjskiego 
natarcia bez-
pośrednio na 
miasto zostały 
odparte. W oko-
licach Mikoła-

jowa jeszcze niedawno toczyły się 
zacięte walki. Ukraińskie miasto 
jednak nadal jest pod intensyw-
nym rosyjskim ostrzałem. Szef 
władz obwodowych poinformował 
o ataku Rosjan na budynek szkoły 
i rozstrzelaniu dyrektora tej pla-
cówki w Basztance. O dzielnym 
mieście, w którym nie brakuje pol-
skich akcentów, warto dowiedzieć 
się nieco więcej. 

Wśród licznych mniejszości na-
rodowych byli i są tu również Po-
lacy skupieni w Stowarzyszeniu 
Polaków i Stowarzyszeniu Polskiej 
Kultury „Polonia Semper Fidelis”. 
W całym tamtym rejonie, tzn. w 
mieście i okolicy, mieszka nadal 
około 2 tys. Polaków. W samym 
mieście jest ich ponad ośmiuset.

Pierwszą polską wspólnotę zare-
jestrowano tam w roku 1896. Wcze-
śniej, już w roku 1846, istniała w 
Mikołajowie tzw. Polska Swobudka 
zrzeszająca tutejszych rodaków. 
Pod koniec XIX w. wzniesiono tam 
także kościół polski, obok którego 
istniała szkoła podstawowa dla 
biednych dzieci polskich oraz sie-
rot.

Dziś Polonia z Mikołajowa po-
nownie się odradza. Ludzie już się 
nie wstydzą i nie muszą ukrywać 
swego polskiego pochodzenia. 
Działalność polonijną w mieście, 
obok polskich stowarzyszeń, pro-
wadzi również polska parafi a. 
Tamtejszy kościół, zbudowany za 
czasów Rosji sowieckiej, zamienio-
no po rewolucji na dom kultury. 
Wprowadzono w nim także liczne 

poprawki architektoniczne. Wnę-
trze świątyni podzielono na pię-
tra. Tak było aż do roku 1991 tzn. 
do czasów pierestrojki. Dopiero 
wówczas odradzająca się wspólno-
ta polska zwróciła się do władz z 
prośbą o oddanie świątyni. Potem 
nastąpiły lata odbudowy.

60 proc. parafi an ma polskie 
pochodzenie. Jest to w większo-
ści trzecie i czwarte pokolenie. 
Pozostałe 40 proc. to Ukraińcy i 
Rosjanie. Polskim duszpasterzom 
zależy, aby do wszystkich parafi an 
dotrzeć w ich ojczystym języku. 
Nabożeństwa odprawiane są więc 
po polsku, ukraińsku i rosyjsku. 
Są też dwie rodziny niemieckie. 
Żadnych napięć narodowościo-
wych tam nie ma i nigdy wcześniej 
nie było. Parafi anie to zazwyczaj 
ludzie starsi. Właśnie dzięki nim 
przetrwała wiara. Oni też zaczęli 
przyprowadzać do kościoła swo-
je dzieci i wnuki. Przy kościele 
polskim w Mikołajowie pracują 
również polskie siostry zakonne — 
Adoratorki Krwi Chrystusa Króla. 
Prowadzą one katechezę i poma-
gają w kościele. Tamtejsza parafi a 
obsługuje też kilka punktów w te-
renie.

Proboszcz dojeżdżał przed woj-
ną do Pierwomajska, ostatniego 
miasta pierwszej Rzeczypospolitej, 
położonego pomiędzy rzekami Po-
łudniowym Bugiem i Sieniawą – w 
pobliżu dawnej granicy między Ro-
sją i Turcją, 175 km od Mikołajowa. 
Jest tam również w pobliżu słynna 
wioska nazywana Koniecpolski albo 
Koniecpol. Jest też Kisielówka poło-
żona 65 km od Mikołajowa, w której 
mieszkali dawniej wyłącznie Polacy, 
zesłańcy z powstania styczniowego. 
Nazywano ją wówczas Małą Warsza-
wą albo Polską. Potem mieszkańców 
wioski wymieszano z emigrantami 
z zachodniej Ukrainy. Dziś Polaków 
jest tam już niewielu. Jest natomiast 
kościółek odzyskany parę lat temu, 
który za czasów sowieckich służył 
jako baza naprawy traktorów. Do 
Kisielówki ksiądz dojeżdżał raz w 
tygodniu z nauczycielką i siostrą 
zakonną, które prowadziły tam ka-
techezę oraz lekcje języka polskiego. 
Podobnie działo się w innych miej-
scowościach, do których, co dwa ty-
godnie, docierali polscy księża. Tak 
było np. w Basztance czy Oczakowie 
nad Morzem Czarnym.

Leszek Wątróbski
„Kurier Wileński”/LITWA

Mikołajów (ukr. Миколаїв)
Miasto w południowej części Ukrainy i ważny port oraz ośrodek przemysłu stoczniowego, położony nad rzeką Boh przy jej 
ujściu do Morza Czarnego, zamieszkały przed wojną przez ok. 500 tys. mieszkańców (w 2020 r.) – głównie Ukraińców i Ro-
sjan, ale także przez obywateli innych grup etnicznych dawnego ZSRR. Od czasów upadku polskich powstań narodowych, 
listopadowego i styczniowego, żyją tam i Polacy zesłani na południe Rosji za walkę z caratem. Na terenie dzisiejszego Miko-
łajowa istniało (ok. 1250–925 p.n.e.) starożytne miasto portowe. Było to najstarsze miasto na terytorium Ukrainy, o którym 
wspominają źródła pisane. Miasto było do roku 1991, tzn. do czasu rozpadu ZSRR, najważniejszym ośrodkiem budowy na-
wodnych okrętów wojennych, w którym zbudowano wszystkie radzieckie lotniskowce. Dziś w mieście rozwija się przemysł 
stoczniowy, maszynowy, skórzano-obuwniczy, włókienniczy, spożywczy, kosmetyczny oraz materiałów budowlanych.

Hit kolejki 
dla Karwiny

Piłkarze ręczni Banika Karwina 
w 16. kolejce Chance Ligi 
pokonali na wyjeździe Zubrzi 
30:26, zatrzymując się przed 

weekendem na trzeciej pozycji w eks-
traligowej tabeli. Nad Olzą ten weekend 
będzie stał pod znakiem 3. rundy Pu-
charu EHF. Podopieczni Michala Brůny 
w sobotę o godz. 18.00 zmierzą się z 
RK Gračanica, klubem z Bośni i Herce-
gowiny.  
Wracając do hitu 16. kolejki Chance 
Ligi, w środę nie wszystko w grze Banika 
wypaliło. Zwłaszcza w pierwszej poło-
wie ambitni gospodarze zagrali bowiem 
świetnie, schodząc do szatni z prowa-
dzeniem 14:13. Trener Brůna w drugiej 
połowie dokonał korekty w wyjściowej 
siódemce, co przełożyło się na bardziej 
ofensywny szczypiorniak w wykonaniu 
mistrza RC. Najskuteczniej w ataku za-
grał Jonáš Patzel, wyrastający w Baniku 
na gwiazdę, podobnie jak wcześniej jego 
starszy brat Vojtěch Patzel.  (jb)

CHANCE LIGA

ZUBRZI – 
KARWINA 26:30
Do przerwy: 14:13. Karwina: Bry-
chlec, Galia – Siročák, Růža, Patzel 
12, Plaček, Fulnek 7, Harabiš 4/1, 
Solák 5, Skalický, Široký, Nantl 2, 
Ptáčník, Franc.  
Lokaty: 1. Pilzno 28, 2. Lowosice 26, 
3. Karwina 24 pkt. W następnej ko-
lejce: Karwina – Maloměřice (środa, 
18.00). 

Czas spełnić marzenia
Desperacka „obrona Częstochowy” w wykonaniu polskich piłkarzy kosztowała wprawdzie kibiców sporo nerwów, 
ale cel uświęca środki. Polacy w ostatnim meczu grupowym przegrali w środę z Argentyną 0:2, ale ten wynik 
– przy równoczesnym zwycięstwie Meksyku z Arabią Saudyjską 2:1 – zapewnił im awans do fazy pucharowej 
wspólnie z Argentyną. W 1/8 fi nału Polacy trafi ą w niedzielę o 16.00 na Francję, z kolei Argentyna z pierwszego 
miejsca w grupie na Australię.

Janusz Bitt mar

B
iało-czerwonych 
ponownie ura-
tował Wojciech 
Szczęsny, który 
w I połowie wy-
łapał karnego 
Messiemu. Pola-

cy w całym spotkaniu nie oddali 
celnego strzału na bramkę Argen-
tyny, broniąc się heroicznie z dzie-
wiątką piłkarzy we własnym polu 
karnym. Po drugim golu w polskiej 
siatce sztab szkoleniowy na czele 
z Czesławem Michniewiczem hip-
notyzował już głównie wydarzenia 
w równolegle granym spotkaniu 
pomiędzy Meksykiem i Arabią 
Saudyjską. Decydowały drobnost-
ki: najpierw bilans bramkowy, a z 

upływem czasu nawet kompletny 
piłkarski dadaizm – liczba otrzy-
manych żółtych kartek. W końcu 
Polacy wyprzedzili w tabeli grupy 
C Meksyk w nieco lepszym stylu – z 
korzystniejszym bilansem bramek. 

Emocje i niesmak z fatalnej gry 
bezpośrednio po środowym me-
czu, w czwartek zamieniły się w 
przestrzeni publicznej na pragma-
tyczną ocenę, z której wynika jed-
no: z Argentyną można wygrać raz 
na sto lat, w środę biało-czerwoni 
byli po prostu bez szans. W jakich 
nastrojach będziemy zaś wspo-
minali niedzielną konfrontację z 
mistrzami świata, Francuzami? To 
zależy wyłącznie od piłkarzy. Bo-
hater mundialu, Wojciech Szczę-
sny, uważa, że wbrew powszech-
nym opiniom polska drużyna nie 

stoi na straconej pozycji. – Wiemy, 
jakim jesteśmy zespołem, jaka jest 
nasza klasa i gdzie jest nasz szklany 
sufi t. Awans do 1/8 fi nału to dla nas 

wielka robota. Ale  mamy też ma-
rzenia poza planami. Plan został 
wykonany, teraz czas na  marze-
nia – stwierdził.  

VÍT RASZYK
Trener z licencją UEFA 
Pro
Futbolu z Ar-
gentyną było 
w naszym 
wykonaniu 
jak na le-
karstwo. A 
w zasadzie 
nie było go w 
ogóle, była tylko 
desperacka obrona, bez pressingu, 
bez pomysłu. Boję się, co będzie w 
meczu z Francją. 

GŁOS EKSPERTA

Wygraj piłkę mundialu!
Mamy dla Was trzecią, ostatnią odsłonę konkursu, w którym 
do wygrania jest ofi cjalna futbolówka mundialu w 
Katarze. Prawidłowa odpowiedź na poprzednie 
pytanie brzmiała: Adam Nawałka. Piłkę Al Rihla 
otrzymuje Stanisław Fierla z Karwiny. Nagro-
da do odbioru w redakcji, ul. Strzelnicza 28, 
Czeski Cieszyn.

PYTANIE NR 3
Proszę podać nazwiska strzelców bramek 

dla Polski na mundialu 2002 w Korei 
Południowej i Japonii. 

Na odpowiedzi czekamy do najbliższego czwartku 
pod adresem: info@glos.live

● Robert Lewandowski był w środę bez-
radny, podobnie jak cała polska drużyna. 
Fot. PZPN

HOKEJ – TIPSPORT EKSTRALIGA: 
Witkowice – Brno (dziś, 17.30), Trzy-
niec – Ml. Bolesław (niedz., 15.00). 

Odczarować Linekera
Polska awansuje do 1/4 piłkarskiego mundialu w Katarze i w koń-
cu pomści Gary’ego Linekera, który wbił naszej kadrze trzy gole 
podczas mistrzostw świata w Meksyku w 1986 roku. Żeby tak się 
stało, muszą zostać spełnione dwa warunki. W niedzielę Anglicy 
odprawią z kwitkiem w 1/8 Senegal, a wcześniej „Lewy” i spółka 
pokonają aktualnych mistrzów świata, Francuzów. Czytając te 
słowa, pewnie wielu kibiców każe mi się puknąć w czoło. I to tak 
solidnie. Będą mieli rację. Patrząc bowiem na to, co wyprawiają 
biało-czerwoni w Katarze, najchętniej człowiek wyłączyłby tele-
wizor i zajął się czymś bardziej pożytecznym. Ale tak trochę nie 
wypada – raz, że grają nasi, dwa, że mundial odbywa się co cztery 
lata. Ręce mogą zacierać co najwyżej kardiolodzy, bo gra polskiej 
reprezentacji może powodować problemy z sercem. 
Mimo to przed niedzielnym starciem jestem umiarkowanym 
optymistą. Skoro do tej pory było tak źle, to może w końcu orły 
Michniewicza zagrają w piłkę tak, że będzie o tym mówił cały 
piłkarski świat. Wojciech Szczęsny, jak pokazał to już wiele razy 
na tym mundialu, zatrzyma Oliviera Girouda, Antoine Griezmana 
czy Kiliana Mbappe, w środku pola obudzi się Piotr Zieliński, a 
błyskiem geniuszu – w końcu kto, jak nie on – popisze się Robert 
Lewandowski. Słowa legendarnego trenera Kazimierza Górskiego, 
„dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe”, nabierają szcze-
gólnego znaczenia przed niedzielną konfrontacją. I dobrze, że 
możemy je przytoczyć nie na etapie spotkań w grupie, ale w fazie 
pucharowej. 
A kiedy już zatrzymamy francuski walec w niedzielę, wtedy 
wszystko będzie możliwe. W końcu w barwach „synów Albionu” 
nie zagra już Lineker. No dobrze, żarty na bok. Panowie, czas brać 
się do roboty.
 Tomasz Wolff 

Nauczka z Wembley
Pamiętam mecz Anglia – Polska z października 1996 r. Rozgrywa-
ny na Wembley zapadł mi w pamięci, jako najlepszy mecz Polaków 
przeciw drużynie ze światowej czołówki. Biało-czerwoni prowa-
dzili 1:0 po golu Marka Citko, grali znakomicie sprawiając gospo-
darzom duże kłopoty. Piotr Nowak, Henryk Bałuszyński, Krzysztof 
Warzycha i wspomniany Citko hasali między Anglikami, aż miło 
było patrzeć, stwarzając kolejne okazje do zdobycia gola. Polacy aż 
16 razy strzelali na bramkę Anglików (rywale 14 razy), mieli 8 rzu-
tów rożnych (Anglicy tylko 4). Skończyło się jednak jak zwykle – 
porażką 1:2. To uczucie zawodu pomieszanego ze złością, goryczą 
i niedosytem podpowiadało, że lepiej byłoby wygrać w kiepskim 
stylu, niż przegrać po zachwycającej grze. W końcu historię piszą 
zwycięzcy, zwycięzców się nie sądzi. 
Ale są granice kiepskiego stylu. Widziałem je w meczach Polaków 
z Meksykiem i zwłaszcza z Argentyną, gdzie zostały przekroczone 
w siermiężny sposób. Nie oddać żadnego strzału na bramkę ry-
wala mając w zespole jednego z najlepszych napastników świata 
i czołowego pomocnika ligi włoskiej, który po meczu przyznał, że 
„Argentyńczycy nie byli tak agresywni jak Meksykanie, mieliśmy 
więcej miejsca, można było trochę pograć w piłkę”? Trudno mi po-
jąć. Jasne, że wyniki osiągnięte przez Polaków były do przewidze-
nia – wygraliśmy z tymi, z którymi mieliśmy wygrać i przegraliśmy 
z tymi, z którymi wiedzieliśmy, że – cytując Wojciecha Szczęsnego 
– „mogą trzymać piłkę przez 90 minut i nie dać jej nam powąchać”. 
Jasne, że większość z nas takie wyniki wzięłaby przed mundialem 
w ciemno. Ale jednak wolałbym zapamiętać polski zespół prze-
grywający z Argentyną po takim meczu, jak w 1996 r. z Anglią na 
Wembley. Na szczęście jest mecz z Francją. I niepodparta niczym 
nadzieja, że może pozwoli nam lepiej zapamiętać ten mundial. 
 Łukasz Klimaniec

Greckie wspomnienia
Zawsze, kiedy wracam w rodzinne strony i przy okazji odwiedzam, 
bardzo dobrą zresztą, grecką tawernę w centrum Bogumina, 
przypominają mi się sceny z przełomu czerwca i lipca 2004 roku. 
Wówczas piłkarska reprezentacja Grecji pod wodzą Ott o Rehha-
gela sensacyjnie triumfowała w mistrzostwach Europy w Portuga-
lii. Styl gry greckiej drużyny prowadzonej przez doświadczonego 
niemieckiego trenera zupełnie nie pasował do trendów, jakie 
forsowała już wtedy UEFA, czyli atrakcyjnego futbolu zarówno dla 
widza, jak też właścicieli praw do transmisji meczów z mistrzostw 
Starego Kontynentu. Antyfutbol w wykonaniu ekipy Rehhagela 
święcił jednak sukcesy. Outsider turnieju w półfi nale po bramce w 
dogrywce wyeliminował Czechów, a w fi nale z obłoków na ziemię 
sprowadził gospodarzy – Portugalię. Pamiętam, że po przegranym 
półfi nale i bramce, którą Czesi stracili na minutę przed końcem 
dogrywki po strzale głową Dellasa, wsiadłem na rower, by z osiem 
razy okrążyć całe miasto dla wyładowania frustracji. Przejeżdżając 
obok cieszących się z awansu siedzących przed tawerną Greków 
(tworzących w mieście dużą diasporę po fali emigracji z lat 1945-
49), zastanawiałem się, jak można radować się z tak wymęczonej 
wygranej, po tak kiepskiej, defensywnej grze. A jednak można, 
o czym przekonałem się na własnej skórze w środę wieczorem. 
Wprawdzie w pierwszym odruchu, kiedy już było wiadomo, że 
Polacy za sprawą lepszego bilansu bramkowego od Meksyku 
awansują do fazy pucharowej, poczułem się trochę głupio, bo 
przecież ten futbol trącił myszką, ale po chwili pomyślałem, że 
fajnie będzie zagrać teraz z Francją. Mam tylko jedną prośbę do 
trenera Czesława Michniewicza. Zagrajmy proszę z mistrzami 
świata w taki sposób, żeby po końcowym gwizdku sędziego mieć 
na koncie przynajmniej jeden celny strzał na bramkę.  
 Janusz Bitt mar
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CO W TEATRZE

SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: 
Pójdźmy wszyscy do stajenki (2, 
godz. 9.00);
 Pojďme spolu do Betléma (5, 
godz. 10.00, 17.00);
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Miluji tě, ale… (2, godz. 19.00; 3, 4, 
godz. 17.30);
 Rychlé šípy (5, godz. 10.00).

CO W KINACH

BYSTRZYCA: Banger (3, godz. 
18.05); TRZYNIEC – Kosmos: A pak 
přišla láska (2, godz. 17.30; 4, godz. 
20.00); The Fabelmans (2, godz. 
19.30); Divnosvět (3, godz. 15.00); Vá-
noční příběh (3, godz. 17.30); Czarna 
Pantera: Wakanda w moim sercu (3, 
godz. 20.00); Největší dar (4, godz. 
15.00); Princezna zakletá v čase 2 (4, 
godz. 17.00); Spolu (5, godz. 17.30); 
Jednym głosem (5, godz. 20.00); 
CZ. CIESZYN – Central: Princezna 
zakletá v  čase 2 (2, godz. 16.30); Il 
Boemo (2, godz. 19.00); Největší dar 
(3, 4, godz. 15.30); Vánoční příběh (3, 
4, godz. 17.30); Jednym głosem (3, 
4, godz. 20.00); KARWINA – Cen-
trum: Divnosvět (3, godz. 14.30); Vá-

noční příbě (3, godz. 17.00; 4, godz. 
14.30); Czarna Pantera: Wakanda w 
moim sercu (3, godz. 19.30; 4, godz. 
16.45); Il Boemo (4, godz. 18.00); 
A pak přišla láska (4, godz. 20.00); 
HAWIERZÓW – Centrum: Vá-
noční příběh (2, 3, godz. 17.00); Black 
Adam (2, godz. 18.00); Grand Prix 
(2-4, godz. 19.30); Jednym słowem 
(3, 4, godz. 18.00); Cesta do Tvojzemí 
(4, godz. 10.00); Divnosvět (5, godz. 
17.00); Serce dębu (5, godz. 18.00); 
Hranice lásky (5, godz. 19.30); CIE-
SZYN – Piast: Śubuk (2, godz. 19.45); 
Vortex (3, godz. 19.45); Wulkan miło-
ści (4, godz. 19.45); Pięś diabłów (5, 
godz. 19.45). 

CO W TERENIE

BYSTRZYCA – MK PZKO zaprasza w 
niedzielę 4. 12. o godz. 16.00 na tra-
dycyjne Spotkanie przy opłatku do 
Domu Polskiego. W tym roku w pro-
gramie muzycznym wystąpi Włady-
sław Czepiec i duet muzyczny Estera 
Witoszek i Jakub Barański. 
CZ. CIESZYN – Zarząd MK PZKO w 
Cz. Cieszynie-Osiedlu zaprasza człon-
ków i sympatyków na kolejny występ 
teatru amatorskiego – tym razem 
wystąpi zespół teatralny MK PZKO 
w Śmiłowicach ze sztuką pt. „Sylwe-
strowsko lovestory”. Przedstawienie 

odbędzie się w czwartek 8. 12. o godz. 
18.00 w Ośrodku Kultury „Strzelnica”.
 Zarząd MK PZKO Park Sikory za-
prasza członków i sympatyków koła 
na prelekcję J. Hławiczki pt. „Nami-
bia” w piątek 9. 12. o godz. 17.00 w sal-
ce nr 4 Ośrodka Kultury „Strzelnica” 
w Cz. Cieszynie (wejście główne).
 Stowarzyszenie Przyjaciół Pol-
skiej Książki zaprasza na zebranie 
członkowskie 7. 12. o 15.30 do restau-
racji „Cieszyńska” przy ul. Strzelni-
czej.
CZ. CIESZYN-MOSTY – MK PZKO 
zaprasza na wigilijkę w sobotę 3. 12. 
o godz. 15.00 do Domu PZKO. W pro-
gramie: spotkanie i czytanie z autor-
ką książek dla dzieci Edytą Hanslik, 
kiermasz książki, kreatywne warsz-
taty dla dzieci (prosimy przynieść 
słoik), spotkanie z T. Beczałą – dok-
torem nauk biologicznych, spotka-
nie z J. Gajdaczem – właścicielem 
Miasteczka Pszczelego w Dzięgielo-
wie, kreatywne warsztaty zielarskie 
(prosimy przynieść mały słoik), do-
mowe wypieki, kawa i herbata. Im-
prezę wspiera i dofi nansowuje FRZ 
Kongresu Polaków w RC. Inf. www.
pzkomostycieszyn.webnode.cz
CZ. CIESZYN-SIBICA – MK PZKO 
oraz Stowarzyszanie „Olza Pro” zapra-
szają na imprezę pt. „Barbórka – u nas 
w kolóniji pod hałdóm” 3. 12. o godz. 
16.00 do Domu Polskiego PZKO. W 

programie: ZR „Suszanie”, „TA Gru-
pa”, ceremoniał przyjmowania adep-
tów do cechu górniczego „Skok przez 
skórę”, zabawa towarzyska – muzyka, 
bar i bufet zapewnione.
GRÓDEK – MK PZKO zaprasza na 
1. edycję kiermaszu książki. Do zdo-
bycia za symboliczną opłatę książki 
przeróżnych gatunków: od beletry-
styki, przez pozycje dla dzieci, po po-
radniki dla fotografów. Odbiór ksią-
żek 2. 12. w godz. 17.00-19.00, 3. 12. w 
godz. 9.00-11.00. Kiermasz odbędzie 
się w niedzielę 4. 12. w godz. 10.00-
15.00 w Domu PZKO.
PIOTROWICE K. KARWINY – MK 
PZKO zaprasza na spotkanie przed-
świąteczne z Glayzami i gośćmi, które 
odbędzie się w niedzielę 4. 12. o godz. 
15.00 w Domu Kultury w Piotrowi-
cach. W programie: występ zespołu 
Glayzy, wspólne śpiewanie kolęd, 
zdobienie pierniczków z dziećmi.
PTM – Zaprasza na kolejne spotka-
nie PTM 9. 12. 16.00 w Konsulacie Ge-
neralnym RP przy ul. Blahoslavovej 4 
w Ostrawie na spotkanie przedświą-
teczne. Prosimy o zgłaszanie udziału 
w tym spotkaniu! Udział zgłaszajcie 
jak najszybciej e-mailem: ptmrc@
atlas.cz lub SMS-em (603 744 575). 
Zgłoszenie ułatwi organizatorom od-
powiednie przygotowanie spotkania.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zaprasza 
na Jarmark Świąteczny połączony 
z wystawą szopek bożonarodzenio-
wych, który odbędzie się w sobotę 
3.  12. w godz. 9.00-18.00 w Domu 
PZKO. Do nabycia będą ozdoby i 
upominki bożonarodzeniowe, stro-
iki świąteczne, miód oraz produkty 

miodowe. Poczęstunek zapewniony 
– gorący barszczyk i bigos.
ŚMIŁOWICE – Zapraszamy 3. 12. o 
godz. 16.00 do sali Urzędu Gminy 
na uroczystość jubileuszową – 75 lat 
od powstania koła oraz spotkanie z 
Mikołajem dla naszych pociech. Pro-
gram zostanie upiększony o występ 
dzieci ze szkoły i przedszkola im. 
Jana Kubisza w Gnojniku oraz wystę-
pu grupy muzycznej Dr. Ong.
UWAGA, MIŁOŚNICY RINGO! – MK 
PZKO w Cz. Cieszynie-Centrum oraz 
Osiedlu zapraszają na XII Barbórko-
wy Turniej Ringo im. M. Walacha, 
który odbędzie się 3. 12. godz. 9.00 
w hali sportowej Średniej Szkoły Al-
brechta w Czeskim Cieszynie. Wspar-
cie fi nansowe: Fundusz Rozwoju Za-
olzia Kongresu Polaków w RC.

OFERTY

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje 
dachów. GŁ-021

KONCERTY

ORŁOWA-LUTYNIA – MK PZKO 
zaprasza na Koncert Adwentowy, 
który odbędzie się w niedzielę 
4. 12. o godz. 15.00 w kościele Naro-
dzenia Marii Panny w Orłowej-Mie-
ście. W programie wystąpią: chór 
mieszany „Zaolzie” z Orłowej-Lu-
tyni oraz zespół „Niezapominajki” 
z Hawierzowa-Suchej.

I N F O R M AT O R
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Dnia 5 grudnia minie 10. rocznica od chwili, kiedy ode-
szła od nas na zawsze nasza Droga Mamusia

śp. HELENA BOGOCZOWA
z Trzyńca-Łyżbic

Prosimy wszystkich, którzy znali Jej szlachetne serce, 
o chwilę wspomnień. Córki Halina i Irena.
 GŁ-701

Jest czas ciszy, jest czas bólu i smutku 
jet też czas wdzięcznych wspomnień.

Dnia 4 grudnia minie 25 lat, kiedy na zawsze nas opu-
ścił nasz Drogi

śp. JERZY GRYGA
z Żukowa Dolnego

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.
 GŁ-724

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

Dnia 3 grudnia 2022 minie 10. rocznica, kiedy opuścił 
nas na zawsze Kochany Ojciec, Dziadek, Teść

śp. WŁADYSŁAW JASIOK
z Hawierzowa-Błędowic

O chwilę wspomnień prosi syn z rodziną.
 GŁ-721

Dnia 3 grudnia 2022 minie szósta rocznica śmierci na-
szego Drogiego Męża, Ojca, Dziadka, Brata i Wujka

śp. mgr. JANA MUSIOŁA
z Trzyńca-Łyżbic

Z miłością i szacunkiem wspominają żona i córka z ro-
dziną.
 GŁ-695

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył.

Dnia 27 listopada minęła 3. rocznica śmierci naszej Kochanej

śp. MARII KRĘŻELOK
z Nieborów

W sierpniu obchodziliśmy również 3. rocznicę śmierci Ojca

śp. JERZEGO KRĘŻELOKA
i 20. rocznicę śmierci Mamy

śp. FRANCISZKI KRĘŻELOK
z Nieborów

Z szacunkiem i miłością wspominają najbliżsi.
 GŁ-722

Można odejść na zawsze,
by stale być blisko…

    Ks. J. Twardowski

Z przykrością zawiadamiamy wszystkich krewnych, 
przyjaciół i znajomych, że 29 listopada 2022, w dniu 
swoich 97. urodzin, zmarła nasza Kochana Mama, 
Babcia, Prababcia, Ciocia, Teściowa i Koleżanka

śp. EUGENIA SZTABLA
z domu Parzyk,

od lat zamieszkała w Czeskim Cieszynie
Ostatnie pożegnanie Drogiej Zmarłej odbędzie się 7. 12. 2022 o godz. 
13.00 z kościoła  rzymskokatolickiego Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Czeskim Cieszynie na miejscowy cmentarz.

Zasmucona rodzina.
 GŁ-726

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

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 
25. 11. 2022 zmarł w wieku niespełna 84 lat nasz Ko-
chany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Szwa-
gier i Wujek

śp. WŁADYSŁAW KARPETA
zamieszkały w Karwinie-Łąkach

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w sobotę 3 grudnia 2022 
o godz. 11.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Łąkach na miejscowy 
cmentarz. W smutku pogrążona rodzina.
 GŁ-725

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

PIĄTEK 2 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 10.05 13. komnata Vojty Nedvěda 
10.45 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Na tropie 14.25 Reporterzy 
TVC 15.15 Złodziejska komedia 15.55 
Uśmiechy Olgi Scheinpfl ugowej 16.35 
Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Z zapa-
chem tradycji 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 3 plus 1 z Mi-
roslavem Donutilem 21.35 Wszystko-
-party 22.30 Z archiwum Sherlocka 
Holmesa (s.) 0.15 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Bedeker 9.00 
Kamczatka 9.50 Jak fabryki zmieniły 
świat 10.45 Praski Semmering 10.50 
Jane Goodall – nowa generacja 11.40 
Królestwo natury 12.05 Piękne duń-
skie pustkowia 13.00 Na pustkowia! 
13.15 Kocie historie 14.20 Życie w gu-
łagu 15.20 Brytyjska twierdza przeciw 
Hitlerowi 16.05 Mój ojciec Josef Zeman 
17.00 Sąsiedzi 17.30 Himbo, zagubieni 
w czasie 18.20 Podróż po nowoze-
landzkim Wahipounamie 18.50 Hi-
storia czeskiej żywności 19.15 Malarz 
diabła 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Ojciec chrzestny II 
(fi lm) 23.25 Życie i losy Czarnej Księgi 
0.55 Jak się troszczyć o duszę. 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.45 Ulica (s.) 9.45 
Nie martw się o mnie (s.) 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.25 
Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 13.40 
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 15.35 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 
Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Prośba 
do Mikołaja (fi lm) 22.30 Londyn w 
ogniu (fi lm) 0.25 CSI: Kryminalne za-
gadki Las Vegas (s.). 
PRIMA 
6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Zoo (s.) 10.35 
Strażnik Teksasu (s.) 11.30 Rizzoli & 
Isles (s.) 12.30 Komisarz Rex (s.) 13.35 
Agenci NCIS (s.) 14.40 Tak jest, szefi e 
15.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Kochamy Cze-
chy 23.55 Jak to było, szefi e? 0.30 Po-
licja w akcji. 

SOBOTA 3 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Pieczenie na niedzielę 6.35 Ło-
patologicznie 7.30 O sprytnej kró-
lewnie (bajka) 8.00 Angielski stek 
z czeskimi dodatkami (fi lm) 9.05 
Uśmiechy J. Kodeta 9.45 Wędrówki 
po Czechach przyszłości 10.15 Dooko-
ła świata w 80 dni (s.) 11.05 Wszyst-
ko-party 12.00 Z metropolii, Tydzień 
w regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 
Wiadomości 13.05 Anielska góra 
(bajka) 14.05 Ostatnie słowo (bajka) 
14.45 Księżniczka za dukata (bajka) 
15.35 Koźlątka, otwórzcie drzwi (fi lm) 
16.50 Hercule Poirot (s.) 18.25 Chło-
paki w akcji 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Cuda natury 
21.25 Tribute to Miro Žbirka 70 22.55 
Maigret i śmierć Cecylii (fi lm) 0.30 
Miejsce zbrodni – Berlin (s.). 
TVC 2 
6.00 Broń II wojny światowej 6.45 
Świat zwierząt 7.40 Sto cudów świa-
ta 8.35 Na hulajnodze 8.50 Z ku-

charzem dookoła świata 9.45 Manu 
i Matěj podróżują do Apulii 10.15 
Lotnicze katastrofy 11.00 Auto Moto 
Świat 11.30 Magiczne otchłanie 11.55 
Babel 12.25 Badacze 13.15 Szaleńczy 
zjazd (fi lm) 14.55 Kamera w podró-
ży 15.50 Podróż po nowozelandzkim 
Te Wahipounamie 16.20 Ochotnicza 
straż pożarna 2022 17.35 Cudowna 
planeta 18.30 Rok na pustkowiach 
19.20 Sąsiedzi 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Orzeł wy-
lądował (fi lm) 22.25 Wybuch (fi lm) 
0.10 Krystyna (fi lm). 
NOVA 
6.05 Tom & Jerry Show (s. anim.) 7.05 
Scooby-Doo: Brygada detektywów (s. 
anim.) 7.55 Weekendowe Śniadanie 
12.20 MasterChef Czechy 13.50 Krok 
za krokiem (s.) 14.10 Poradnik do-
mowy 15.20 Gliniarz w przedszkolu 
(fi lm) 17.35 Podróż do środka Ziemi 
(fi lm) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Jumanji: Przygoda w dżun-
gli (fi lm) 22.40 Poziom mistrza (fi lm) 
0.30 Podróż do środka Ziemi (fi lm). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.50 
M.A.S.H. (s.) 8.25 Blondynka, Zło-
ta Rączka i Kiler 8.55 Autosalon.tv 
10.05 Czechy i Słowacja mają talent 
12.55 Katie Fforde: Cudze dziecko 
(fi lm) 14.55 Na torach czeka morder-
ca (fi lm) 17.00 Pocałunek ze stadio-
nu (fi lm) 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Karel Gott 2014 
22.30 Wróg u bram (fi lm) 1.15 Nie-
obliczalny (fi lm). 

NIEDZIELA 4 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Koźlątka, otwórzcie drzwi (fi lm) 7.40 
Szatnia (fi lm) 8.10 Pieczenie na nie-
dzielę 8.50 Łopatologicznie 9.45 Ka-
lendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.30 Obiektyw 11.00 Nazywam się 
jak tata (fi lm) 12.00 Pytania Vaclava 
Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 
Bajka o spełnionych marzeniach (baj-
ka) 14.20 Deszczowe królestwo (baj-
ka) 15.00 Śmierć w kręgu (fi lm) 16.30 
Dylematy kucharza Svatopluka (s.) 
17.30 Koncerty Adwentowe Czeskiej 
Telewizji 18.25 Zielnik 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Sprawa dwu sióstr (fi lm) 21.30 168 
godzin 22.05 Śmierć utalentowanego 
szewca (fi lm) 23.30 Sprawy detekty-
wa Murdocha (s.) 0.20 Detektyw En-
deavour Morse (s.). 
TVC 2 
6.00 Ślady, fakty, tajemnice 6.30 Defi -
nitywne starcie Judei z Rzymem 7.20 
Watykańskie tajemnice 8.15 Czecho-
słowacki tygodnik fi lmowy 8.30 Po-
szukiwania utraconego czasu 8.50 Ta 
chwila 9.20 Brytyjska twierdza prze-
ciw Hitlerowi 10.05 Dziesięć błędów 
10.55 Nasze tradycje 11.25 Przeżyli 
rok 2000 11.35 Nie poddawaj się plus 
12.00 Nie poddawaj się 12.30 Przez 
ucho igielne 13.00 Słowo na niedzielę 
13.05 Magazyn chrześcijański 13.30 
Magazyn religijny 14.00 Historie cze-
skiej żywności 14.20 Na pływalni z 
Ivą Huttnerovą 14.50 Starożytne rze-
sze 15.40 Awanturnik 16.10 Piękne 
duńskie pustkowia 17.05 Defi nitywne 
starcie Judei z Rzymem 18.00 Bedek-
er 18.30 Kraje Północy z lotu ptaka 
19.20 Ciekawostki z regionów 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
(fi lm) 20.00 Bandolero! (fi lm) 21.50 
Czeskie głowy 2022 22.50 Ziarnka 
piasku (fi lm) 1.45 Queer. 

NOVA 
6.05 Tom & Jerry Show (s. anim.) 7.05 
Scooby-Doo: Brygada detektywów (s. 
anim.) 7.55 Weekendowe Śniadanie 
11.50 MasterChef Czechy 13.20 Du-
chy moich byłych (fi lm) 15.20 LOVE-
nie (fi lm) 17.35 Sněženky a machři 
(fi lm) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Policja Modrava (s.) 21.35 
Policja kryminalna Anděl (s.) 22.55 
Odpryski 23.30 Człowiek w ogniu 
(fi lm) 2.25 Sněženky a machři (fi lm). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek – podróż dookoła 
świata (s. anim.) 6.35 M.A.S.H. (s.) 
9.15 Prima świat 9.50 Prima Cze-
chy 10.15 Jak to było, szefi e? 11.00 
Program dyskusyjny 11.55 Poradnik 
domowy 12.50 Poradnik Pepy Li-
bickiego 13.15 Poradnik Ládi Hruški 
14.15 Czarne wdowy (s.) 15.30 7 przy-
padków Honzy Dědka 16.45 Serce na 
dłoni (fi lm) 18.55 Wiadomości, pogo-
da 19.55 Showtime 20.15 Kobieta na 
szczycie (fi lm) 22.35 Na torach czeka 
morderca (fi lm) 0.35 Borsalino (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 5 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Dookoła świata 
w 80 dni (s.) 10.00 168 godzin 10.35 
Hercule Piorot (s.) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Jak się żyje w za-
pomínaných miejscach 14.15 Śmierć 
utalentowanego szewca 15.40 O 
krok od nieba (s.) 16.45 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Nie-
podpisany guzik (fi lm) 21.45 Repor-
terzy TVC 22.25 Bilans 22.55 Miejsce 
zbrodni – Berlin (s.) 0.35 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Polinezja 9.25 
Wędrowcy mórz wskazują nam drogę 
10.20 Kocie historie 11.15 Babel 11.45 
Apulia, źródło Włoch 12.35 Klucz 13.05 
Rok na pustkowiach 13.55 Magazyn 
religijny 14.25 Kamczatka, tajemni-
czy ląd 15.20 Jak się troszczyć o duszę 
15.50 Przygody nauki i techniki 16.20 
Titanic – nowe dowody 17.20 Nasze 
tradycje 17.45 Manu i Matěj podróżują 
do Apulii 18.15 Mega-mosty 19.10 Na 
pustkowia! 19.25 Czechosłowacki ty-
godnik fi lmowy 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Starożyt-
ne rzesze 21.50 Boska Florence (fi lm) 
23.40 Fakty i akty (fi lm) 1.15 Neapol. 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.40 Ulica (s.) 9.40 
Policja Modrava (s.) 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 13.45 
CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.) 
15.40 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Po-
ścig 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 
22.30 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 23.30 CSI: Kryminalne za-
gadki Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.50 Poradnik do-
mowy 10.35 Strażnik Teksasu (s.) 
11.30 Rizzoli & Isles (s.) 12.30 Komi-
sarz Rex (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 
14.40 Tak jest, szefi e 15.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Czarne wdowy (s.) 21.30 Dzień 
jak marzenie 22.40 Na Pavláska! 
23.45 Tak jest, szefi e! 

 GŁ-087

MK PZKO w Końskiej-Osówkach zaprasza na Mikołajówkę 11 grudnia o godz. 16.00 do szkoły 
w Końskiej. Zgłoszenia pod nr. 778 751 819. W programie: Mikołaj, kolędowanie, losowanie 
podarunków, dzielenie się opłatkiem. Podarunki dla dzieci zostaną przygotowane, dla 
dorosłych (o wartości ok. 100 kc) będą mile widziane. Bilet wstępu 50 koron.

MK PZKO w Karwinie-Nowym Mieście zaprasza 11 grudnia 
o godz. 15.00 do Klubu Seniora „Archa” na tradycjną wigilijkę. 
W programie wystąpią uczniowie szkoły muzycznej.

MK PZKO w Wędryni zaprasza na zebranie sprawozdawcze 
4 grudnia o godz. 15.00 do „Czytelni”. W programie m.in. 
spotkanie z Mikołajem.

WSPOMNIENIA

GŁ-479

Dnia 30 listopada minęła 25. roczni-
ca śmierci naszego Kochanego 

śp. ALOJZEGO WALKA
 z Cierlicka

z kolei dnia 5. 11. minęło 7 lat, kiedy 
odeszła od nas nasza Kochana 

śp. MARTA WALKOWA
Z miłością i szacunkiem wspominają 
najbliżsi.
 GŁ-716

Nie umierają Ci, których kochaliśmy...
Dnia 29 listopada minęła 4. rocznica śmierci naszego 
Najukochańszego

śp. KAZIMIERZA ZAWADY
z Trzyńca

O chwilę wspomnień i cichą modlitwę w Jego intencji 
proszą najbliżsi.
 GŁ-661
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P O S T  S C R I P T U M 
UŚMIECHNIJ SIĘ WEHIKUŁ CZASU

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

...tak jest

Tak było...

Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 18 listopada: 
I HAPPY END JEST TYLKO KOŃCEM

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy wysyłać 

na e-mail: info@glos.live. Termin upływa w środę 14 
grudnia. Nagrodę za poprawne rozwiązanie krzyżówki 
kombinowanej z 18 listopada otrzymuje Stanisława Rzyman 
z Hawierzowa-Błędowic. Autorem dzisiejszego zadania jest 
Jan Kubiczek.

Rozwiązaniem jest myśl, której autorem jest Stanisław Jerzy Lec, pseudonim literacki Stach, właściwie baron Stanisław 
Jerzy de Tusch-Letz (ur. 6 marca 1909 we Lwowie, zm. 7 maja 1966 w Warszawie) – polski poeta, satyryk, aforysta 
i tłumacz literatury niemieckiej...
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POZIOMO:
1. najbliżej na północ wysunięty obszar 

Ziemi otaczający biegun północny
2. budowla z zawiłym układem po-

mieszczeń lub ciąg korytarzy, w któ-
rym trudno znaleźć wyjście

3. człowiek trudniący się przewoże-
niem ludzi gondolą

4. klub piłkarski w Atenach
5. burmistrz Paryża
6. człowiek, który ocalał z katastrofy 

statku
7. igrzyska lekkoatletyczne lub skrót 

International Law Association

8. Klas Pontus, 1844-1916, szwedzki po-
lityk i publicysta, Nobel 1908

9. ROZWIĄZANIE  
DODATKOWE 

10. lekarz będący kierownikiem oddzia-
łu szpitalnego

11. „...srebrny Salomei” lub  japoński 
„grosz”

12.  miasto czarownic
13.  partykuła wyrażająca aprobatę
14.  drapieżna ryba słodkowodna, z wą-

sem
15. miasto na Opolszczyźnie, nad Sto-

brawą

16. nieuk, ktoś, kto cechuje się ignorancją
17. arkusz z pytaniami i miejscami na 

odpowiedzi.

PIONOWO:
AGRAFE, ANANGU, ATAKIA, BAJORO, 
BILBAO, BRONIĄ, BYSTRE, CHEMIA, 
CYNIZM, DIESTE, IDOLKA, JACYNA, 
KASYNO, KOKILA, KURTKA, NANSZE, 
ROLLER, WYDRUK, YAMAHA, 
ZASKOK, ZATROP, ZAWORA.

Wyrazy trudne lub mniej znane:  
AEK, EASTWICK, KLUCZBORK


